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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ «FEVER»
Δέσποινα Βανδή - Νίκος Οικονομόπουλος Demy - Boys & Noise

Η

κρίση, κρίση και η διασκέδαση, διασκέδαση! Έτσι, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015, 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 νυ-

Κόψαμε την Πίτα μας

χτερινό κέντρο FEVER (Λαγουμιτζή 25 και
Λ. Συγγρού, τηλ. 210-9717333), με ώρα
προσέλευσης από τις 10.30 μ.μ.
Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του
χορού της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, θα υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα.
Παρακαλούμε να προμηθευτείτε έγκαιρα
τις προσκλήσεις σας.

Έξτρα παροχή από την PERNOD RICARD
για τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Μ

Τ

ην Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, η Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της, στα γραφεία της, με την συμμετοχή συναδέλφων πρατηριούχων.

Καταστηματάρχες
ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ η ψηφιακή μέθοδος
αυτοελέγχου με ένα απλό συμβόλαιο
μυοκτονίας και απεντόμωσης.
Φίλοι καταστηματάρχες...
Όπως θα γνωρίζετε έχει δημοσιευθεί και ισχύει, από 8-10-2012 το
ΦΕΚ 2718/Τ.Β.
Σύμφωνα με την Διάταξη οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται
να τηρούν τα παρακάτω αρχεία σε
έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
Αρχεία:
Προσωπικού, Καθαρισμού - Απολύμανσης, Απεντόμωσης - Μυοκτονίας,
Νερού, Θερμοκρασιών, Ιχνηλασιμότητας
Η Δ.Ε.Υ.Ε (Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) με το Τμήμα των
έμπειρων επιστημόνων της ανταποκρίνεται
στην ανάγκη οργάνωσης της επιχείρησής
σας και σας παρουσιάζει την πλήρη, έγκυρη,
εύκολη και οικονομικότερη μέθοδο αυτοελέγχου που τώρα την παίρνετε δωρεάν

ετά από την συνάντηση που
είχε το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
με την διοίκηση της PERNOD RICARD στην Ελλάδα, που όπως είχαμε επισημάνει τότε, διεξήχθη σε
εξαιρετικά θετικό κλίμα, είχαμε
λάβει διαβεβαιώσεις για βελτίωση
της εμπορικής συνεργασίας του
χονδρεμπορίου με την εταιρεία.
Η εταιρεία, δεν έμεινε στα λόγια
αλλά προχώρησε σε έργα, δίνοντας
μια έξτρα προσφορά για τα μέλη
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στις παρακάτω

συσκευασίες του ούζου ΜΙΝΙ:
- Μινιατούρα
- 200 ml
- 700 ml
Η έξτρα προσφορά θα υλοποιείται
μετά από επικοινωνία με κάθε μέλος της ΕΔΕΟΠ ξεχωριστά.
H εξέλιξη αυτή της συνεργασίας
της ΕΔΕΟΠ με την PERNOD RICARD,
αφήνει επιπλέον ελπίδες ότι στο
μέλλον, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

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

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.
που όλοι πρέπει να περάσουν
με ένα συμβόλαιο μυοκτονίας και απεντόμωσης.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας
επισκεφτείτε το www.deye.gr
ή τηλεφωνήστε στo: 2103468268
Ζητήστε να σας επισκεφθεί
σύμβουλός μας (δωρεάν)

Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πολλοί συνεργάτες της ΕΔΕΟΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα
2108318221 - 2108312351 κ. Παυλίδου στην ΕΔΕΟΠ ή
επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr - Τηλ. 2103468268

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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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
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Συνάδελφοι, προσοχή: 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 210-9659007 και 2108929700, προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους
- μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

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

BACARDI

Ο παγκόσμιος τελικός στις 3 Μαΐου στο Σίδνεϊ

Ο

διαγωνισμός BACARDI Legacy Global
Cocktail Competition προκαλεί τους

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

ΛΟΥΞ
Πιστοποίηση

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

Η

Λουξ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ», από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων, Eurocert, επισφραγίζοντας για άλλη μια φορά την ελληνικότητά της. Η εταιρεία πιστοποιήθηκε
με το σήμα λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

μικροζυθοποιία Septem σε συνεργασία
με το beer.gr διοργανώνει τον πρώτο
πανελλήνιο διαγωνισμό σπιτικής μπύρας,
εδραιώνοντας έτσι τον δεσμό της με την
ελληνική κοινότητα των homebrewers.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 3 μήνες στη
διάθεσή τους να ζυθοποιήσουν τις συνταγές τους και να καταθέσουν τα δείγματα
ως τις 15 Μαΐου, ενώ η αξιολόγησή τους

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

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

και ποιοτικών χαρακτηριστικών που πληροί,
όπως η παραγωγή ελληνικών προϊόντων,
το ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ελληνική έδρα και το ελληνικό εργατικό δυναμικό. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ενεργή
κοινωνική της δράση.

1ος πανελλήνιος διαγωνισμός
homebrewing

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

πιο ταλαντούχους bartenders να δημιουργήσουν το δικό τους «Legacy» cocktail
στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί
στις 03 Μαΐου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Τη φετινή χρονιά συμμετέχουν 36 χώρες
από όλο τον κόσμο. Ο νικητής του τελικού κάθε χώρας θα ταξιδεύσει στο Σίδνεϊ
για να διαγωνιστεί και να παρακολουθήσει μια εβδομάδα εκπαίδευσης με το
BACARDI.

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

θα γίνει στις 27 Μαΐου, σε απαστράπτουσα
εκδήλωση στην Septem. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από sommelier διακεκριμένων εστιατορίων, γευσιγνώστες
μπύρας, μικροζυθοποιούς, ιδιοκτήτες μπυραριών, αλλά και τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους.
Οι μπύρες θα κριθούν με βάση την
φόρμα αξιολόγησης του ratebeer, σε
τυφλή δοκιμή. Για να διασφαλιστεί το
αδιάβλητο της διαδικασίας, όλες οι μπύρες
θα είναι εμφιαλωμένες σε συγκεκριμένα
μπουκάλια που εμπεριέχονται στο πακέτο
συμμετοχής, ενώ για τη δοκιμή θα ντυθούν
με αδιαφανές υλικό.
Κατά τα διεθνή πρότυπα, η επικρατέστερη συνταγή θα ζυθοποιηθεί στη συνέχεια στο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο της
Septem, λανσάροντας την πρώτη ετικέτα
της νέας σειράς Septem Homebrewer
Recipes.
Εκτός της σπουδαίας αυτής ηθικής ανταμοιβής όμως, υπάρχουν έπαθλα για
όλους τους συμμετέχοντες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κρασί
λευκό, ροζέ, κόκκινο,
αρίστης ποιότητας
από τα Μεσόγεια.
6945724395
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθερμαίνεται
το επενδυτικό ενδιαφέρον
Στροφή του υπουργείου Οικονομίας στις παραγωγικές μεσαίες επιχειρήσεις

Σ

το στρατηγείο του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, στην οδό Νίκης, τα χαμόγελα περισσεύουν. Ο λόγος είναι ότι, παρά το «εκρηκτικό»
κλίμα που προκαλεί διεθνώς η ασυνήθιστα διεκδικητική
ρητορική της Ελλάδας στο εξωτερικό, τα τηλέφωνα
του κτιρίου της πλατείας Συντάγματος ξαναχτύπησαν.
Και στην άλλη άκρη του τηλεφώνου βρίσκονταν διεθνείς
επενδυτές, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί από το ελληνικό
ραντάρ εδώ και μήνες, όταν διαπίστωσαν ότι οι βουλευτικές εκλογές
ήταν αναπόφευκτες.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Γιώργος Σταθάκης έδωσε εντολή
στις υπηρεσίες του υπουργείου να
ξεκινήσει η εκπόνηση του νέου αναπτυξιακού νόμου ο οποίος, σύμφωνα
με πληροφορίες του «Βήματος», θα
δώσει έμφαση στις παραγωγικές μεσαίες επιχειρήσεις, με βάση και την
εμπειρία της προηγούμενης περιόδους
και με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
«Η μπίλια "κάθησε". Αυτό αποτελεί
εξαιρετική εξέλιξη για τους ξένους
επενδυτές, καθώς δεν προσμένουν
πια κάποια βραχυπρόθεσμη πολιτική
μεταβολή» είπε στο «Βήμα» πηγή του
υπουργείου Οικονομίας, που βρίσκεται
κοντά στην υπόθεση.
«Η επενδυτική κοινότητα βλέπει μία
διάθεση υποστήριξης από την Ευρώπη. Δημιουργείται
ένα μομέντουμ για τους διεθνείς επενδυτές. Παρά την
υψηλού ρίσκου πολιτική ρητορική, βλέπουν ότι ο επενδυτικός κίνδυνος απομακρύνεται, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων αποκτά ένα πιο συμβατικό πλαίσιο, που μπορεί να καταστεί προσοδοφόρο»
τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας.
Όπως αναφέρουν, πολλοί ξένοι επενδυτές θεωρούν
ότι το πολιτικό ρίσκο έχει εξαφανιστεί, διακρίνουν τη

διαμόρφωση περιβάλλοντος πολιτικής σταθερότητας
και προεξοφλούν ότι η Ελλάδα θα βγει από το σπιράλ
της ύφεσης σύντομα.

Νέος αναπτυξιακός με έμφαση
στις μεσαίες επιχειρήσεις
Παράλληλα, ο κ. Σταθάκης ζήτησε από τις υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονομίας την άμεση εκπόνηση του

νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα απευθύνεται
σε παραγωγικές μεσαίες επιχειρήσεις.
Όπως πληροφορείται «Το Βήμα», ο νέος νόμος θα
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, θα ενσωματώνει
τις νέες κατευθύνσεις της ΕΕ για ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Δεύτερον, θα αξιοποιήσει όλη την
εμπειρία των προηγούμενων ετών, που έδειξε ότι τα
χρήματα του αναπτυξιακού νόμου μπορούν να κρατήσουν ζωντανή την οικονομία. Τρίτον, θα δοθεί έμφαση

στις παραγωγικές επιχειρήσεις και, χωρίς να εγκαταλείπεται η ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ), η ανάγκη για περισσότερες δουλειές θέτει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών σε δεύτερη
μοίρα.
«Θέλουμε τις ΑΠΕ, αλλά τα φωτοβολταϊκά δεν θα
έχουν την προνομιακή θέση του παρεθόντος, καθώς
έχει συνεκτιμηθεί ότι δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας»
σημειώνουν πηγές του υπουργείου.
Όπως αναφέρουν, πρόκειται για
την εκκίνηση μίας διαδικασίας για
ένα «νέο, μοντέρνο, επενδυτικό δίκαιο
που θα ενσωματώνει την εμπειρία
της κρίσης, θα βρίσκεται απολύτως
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ανάπτυξη και την
υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, ενώ θα είναι απολύτως συμβατό με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο
της χώρας».
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, ο νέος νόμος θα απευθύνεται
«στις παραγωγικές επιχειρήσεις, στην
πραγματική οικονομία, με έμφαση
στις μεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία».
«Η λογική είναι η επιδότηση επιχειρήσεων που διασφαλίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το νέο
αναπτυξιακό δόγμα προβλέπει ότι η
ανάπτυξη θα συνυπάρχει με την προσφορά κοινωνικού μερίσματος, δηλαδή και με τη συμμετοχή της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία»
συνεχίζουν.
Όπως αναφέρουν, πρόκειται για μία στροφή σε ένα
νέο αναπτυξιακό μοντέλο που μπορεί να επιδράσει
αποφασιστικά στην αναγέννηση της οικονομίας. «Αντί
να δοθούν για πολλά σε λίγους, θα δοθούν αρκετά σε
πολλούς» καταλήγουν.

Δελτίο Τύπου
Διεύρυνση χαρτοφυλακίου για τη Μύθος Ζυθοποιία με την παραγωγή,
διανομή και διάθεση των σημάτων «Tuborg Club Soda» και «Tuborg Tonic Water»
Στην παραγωγή, διανομή και διάθεση των κορυφαίων σημάτων Tuborg
Club Soda και Tuborg Tonic Water στην ελληνική αγορά, προχώρησε η
Μύθος Ζυθοποιία από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η κίνηση εντάσσεται στο
πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για διαρκή ανάπτυξη και αξιοποίηση
των προοπτικών που παρουσιάζει η ελληνική αγορά.

Tonic Water υποστηρίζεται με την υλοποίηση επένδυσης ύψους 2 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση της μονάδας παραγωγής στη Σίνδο. Ταυτόχρονα, η
Μύθος Ζυθοποιία έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας με την ΕΠΑΠ
(Ένωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών) για την παραγωγή μέρους
των σημάτων Tuborg Club Soda και Tuborg Tonic Water.

Με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία του Carlsberg Group, η Μύθος
Ζυθοποιία διευρύνει σημαντικά τη δραστηριότητα της με όχημα δύο
σήματα - ηγέτες, που αποτελούν τη Νο 1 επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών. Τα σήματα Tuborg Club Soda και Tuborg Tonic Water κατέχουν
μερίδιο της τάξης του 2,5% στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο των αναψυκτικών και διαθέτουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω διείσδυσης στην ελληνική αγορά.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, της Μύθος Ζυθοποιία «Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας με τα συγκεκριμένα σήματα
αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας και έμπρακτη επιβεβαίωση της
εμπιστοσύνης της εταιρείας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Πρόκειται για μια επιχειρηματική κίνηση που ενισχύει το ήδη ισχυρό αποτύπωμα του Ομίλου Carlsberg στην Ελλάδα. Παράλληλα, ενισχύουμε την
ανάπτυξη τοπικών παραγωγών στηρίζοντας την περιοχή της Ορεστιάδας
μέσα από την ανάθεση μέρους της παραγωγής μας στην ΕΠΑΠ»

Η παραγωγή, διανομή και διάθεση των Tuborg Club Soda και Tuborg
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Να δηλωθούν έως 31 Μαρτίου οι μεταβολές
στην περιουσία που έγιναν το 2014
Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9

Ο

ι φορολογούμενοι που απέκτησαν, πώλησαν
ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά
ακίνητα εντός του 2014 έχουν προθεσμία έως
τις 31 Μαρτίου 2015 για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν τις
μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.
Ωστόσο μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση
που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου
2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπώνονται
στο έντυπο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή αυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι κληρονομιές ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος
πρέπει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων
μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.
Μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής
εφαρμογής για την υποβολή Ε9 2015 και διαρκούς ενημέρωσης, την περασμένη εβδομάδα,
η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ
έδωσε στη δημοσιότητα έναν χρηστικό οδηγό με απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα των φορολογούμενων.
1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά Πρόσωπα
(ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;
Από την υπηρεσία αυτή τα φυσικά πρόσωπα μπορούν
να υποβάλουν:
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και
μετά (διαρκής ενημέρωση).
Τροποποιητική δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). έτους 2014.
Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014,
εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού
φόρου ΕΝΦΙΑ.
Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων
(Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως
2013 και πράξης Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ
για το έτος 2014, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί και
επιπλέον εκτύπωση δόσεων με ταυτότητες οφειλής
(Τ.Ο.) για τον ΕΝΦΙΑ 2014. Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε
να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
2. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση
υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016
(διαρκούς ενημέρωσης);
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή
του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την
οποία ο κληρονόμος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης

στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς. Οι μεταβολές
που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και μετά, δεν
δηλώνονται πλέον από τους φορολογούμενους το επόμενο έτος από το έτος μεταβολής, αλλά άμεσα στο
τρέχον έτος. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9
θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.
3. Τι είδους μεταβολές δηλώνονται στο Ε9 έτους 2016
(διαρκούς ενημέρωσης);
Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως
απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.τ.λ. που πραγματοποιείται
από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του
φορολογούμενου.
4. Μπορώ μέσω του Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης) να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του
έτους 2015, αλλά και να κάνω διορθώσεις της περιουσιακής
κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν πριν
την 1/1/2015;
Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης.
Στο Ε9 έτους 2016, θα υποβάλετε δηλώσεις Ε9 μόνο για
τις τρέχουσες μεταβολές που έγιναν εντός του έτους
2015. Εάν όμως ταυτόχρονα με την μεταβολή που επήλθε
εντός του 2015, διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε
και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης,
που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει
να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
Θα επιλέξετε το έτος που θέλετε να υποβάλετε δήλωση
(για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη
μέχρι και το έτος 2016 για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο
η περιουσιακή εικόνα. Στο έτος 2016 η δήλωση αυτή χαρακτηρίζεται ως «δήλωση εκ μεταφοράς».

Πωλείται η ετικέτα με την επωνυμία
«ΟΥΖΟ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,
με 15 χρόνια παρουσία στην αγορά και ανάλογη πελατεία.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22940-49286, 6976775898.

Εάν ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλετε και
Ε9 έτους 2016, διότι είχατε μεταβολή στα
ακίνητά σας εντός του έτους 2015, θα υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση στο έτος αυτό.
5. Όταν υποβάλλεται αρχική / τροποποιητική
δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013, πότε
εκδίδεται η πράξη προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ);
Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
μηδενικό ή χρεωστικό η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε λίγες ημέρες
και ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω
ηλεκτρονικής κοινοποίησης.
6. Εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν σε περισσότερα του
ενός έτη ποια διαδικασία ακολουθείται;
Εάν οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται
αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης Ε9 από
το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που πρέπει η
τροποποίηση αυτή να γίνει.
Όταν επιλέγεται οριστικοποίηση της υποβληθείσας δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις
που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η
δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο
έτος. Εμφανίζεται παράθυρο με σχετικό μήνυμα.
Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος, πρέπει να
επιλέξει το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα
«υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.
7. Πόσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μπορούν να
υποβληθούν για το ίδιο έτος;
Εφόσον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, μπορείτε να υποβάλετε όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνετε αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας.
8. Πότε μπορώ να υποβάλω επόμενη τροποποιητική
δήλωση, διότι δεν απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή εικόνα;
Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής
δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε
να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το
συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου της προηγούμενης υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της
προηγούμενης δήλωσης, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα
τροποποιητική. Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην αρχική
σελίδα.

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2014

Μ

είωση παρουσίασε ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του
2014, έπειτα από τρία συνεχόμενα
τρίμηνα ανόδου, σύμφωνα με την
έρευνα Consumer Confidence της
Nielsen.
Ο σχετικός δείκτης μειώθηκε κατά 3
μονάδες στις 53 μονάδες, καθώς
έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά
εκείνων που δηλώνουν πως μπορούν
να αποταμιεύσουν και αντίστοιχα έχει
αυξηθεί το ποσοστό όσων δεν τους
περισσεύουν καθόλου χρήματα.
Συνολικά, η Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται σε φάση εύθραυστης ανάκαμψης, με τον δείκτη αισιοδοξίας να
υποχωρεί αλλά να παραμένει σε επί-

πεδα υψηλότερα των προηγούμενων
ετών. Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο της περιόδου είναι η κατακόρυφη
μείωση στο ποσοστό όσων μπορούν
να αποταμιεύουν κάποια χρήματα
(21% έναντι 30%) και η αύξηση όσων
δεν τους περισσεύουν καθόλου χρήματα (35% έναντι 30%).
Συγχρόνως, τρεις στους τέσσερις
ερωτώμενους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει
σε κρίση το επόμενο έτος, ενώ ένα
αντίστοιχο ποσοστό πολιτών προσπαθούν σε σταθερή βάση να περικόψουν
τα έξοδα του νοικοκυριού τους (υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών).
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Το κυνήγι
της φοροδιαφυγής
Θα ψάξουν όσους έχουν
βγάλει χρήματα στο εξωτερικό

«Κ

αι τώρα κυνήγι για τα έσοδα». Αυτό
είναι το μήνυμα που στέλνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
προς κάθε υπάλληλο της Καραγεώργη
Σερβίας, των εφοριών, των τελωνείων και
των ελεγκτικών κέντρων μετά τη διαπίστωση ότι τους τελευταίους μήνες και
λόγω εκλογών παρουσιάστηκε μια καθίζηση στις εισπράξεις του κράτους που
είναι απαραίτητες για να υλοποιηθεί το
πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης για μείωση της φορολογίας.
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ανώτερου στελέχους της κυβέρνησης όταν
ρωτήθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής αν πρέπει να πληρώσουμε κανονικά τις δύο δόσεις του
ΕΝΦΙΑ του 2014 που τότε απέμεναν: «Αυτό
πρέπει να γίνει κανονικά. Η κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ και η αντικατάστασή του από
τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
θα αφορά το 2015 που θα πληρωθεί τους
επόμενους μήνες».
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι στο
υπουργείο Οικονομικών δεν θέλουν να
χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ταμεία του
κράτους, ενώ επιθυμούν ώσπου να γίνουν
οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και
νομικών προσώπων οι υφιστάμενοι φόροι
να πληρώνονται κανονικά.
Επίσης στους βασικούς άξονες της φορολογικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης,

όπως θα αποτυπωθούν και στις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα τις επόμενες ημέρες στη
Βουλή, βρίσκεται το κυνήγι της φοροδιαφυγής εκείνων που έχουν βγάλει χρήματα
στο εξωτερικό χωρίς να μπορούν να τα
δικαιολογήσουν από τις φορολογικές δηλώσεις τους, καθώς και εκείνων που έχουν
δημιουργήσει ακίνητη περιουσία χωρίς να
καλύπτεται από το περιβόητο «πόθεν
έσχες».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
του «Βήματος», ένα από τα σχέδια που
πρόκειται να βρεθούν στο τραπέζι της
νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Οικονομικών για άμεση αύξηση των εσόδων είναι να δοθεί μια τελευταία ευκαιρία
σε όσους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν
τις περιουσίες να προσέλθουν οικειοθελώς
στις εφορίες να τις δηλώσουν και να πληρώσουν το σύνολο των φόρων που τους
αναλογεί αλλά με πολύ μικρότερο πρόστιμο ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο.
Οσοι δεν το πράξουν και εντοπιστούν
στη συνέχεια να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την περιουσία τους θα πληρώσουν διπλάσιους και τριπλάσιους φόρους.
Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό μπορεί να
ενταχθεί και μια γενικότερη ρύθμιση για
να έρθουν καταθέσεις από το εξωτερικό
ή να δηλωθούν όσες είναι στο εξωτερικό.

Οπως είχε γράψει «Το Βήμα της
Κυριακής» δύο εβδομάδες πριν από
τις εκλογές, στον βασικό σχεδιασμό
του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καλέσει όλους
τους πολίτες να δηλώσουν το σύνολο της περιουσίας τους. Αυτό θα
συμβεί όχι για να τη φορολογήσουν
αλλά για να γνωρίζει το κράτος
ποιος κατέχει τι και στη συνέχεια
να μην μπορεί κανείς να εμφανίσει
κάτι άλλο χωρίς να μπορεί να το
δικαιολογήσει.
Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν και το νέο φοροελεγκτικό
μοντέλο που δεν θα βασίζεται,
όπως λένε, «στο κυνήγι του μικρομάγαζου που δεν έκοψε μία απόδειξη για μία τυρόπιτα» (όχι ότι και
αυτό δεν θα ελέγχεται αλλά δεν
θα υποβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα) αλλά στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εισπραχθούν σημαντικά ποσά φόρων
και προστίμων.
Το κυνήγι των αποδείξεων ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που κατά παράδοση φοροδιαφεύγουν θα εντατικοποιηθεί, ενώ το ΣΔΟΕ θα ρίξει
το βάρος σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.
Οι δύο αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη και ο κ.
Δημήτρης Μάρδας, γνωρίζουν πολύ καλά
ότι για να υλοποιηθούν οι προεκλογικές
εξαγγελίες τις κυβέρνησης πρέπει τα δημόσια ταμεία να είναι γεμάτα. Γνωρίζουν
όμως επίσης ότι αυτό δεν μπορεί να
συμβεί με άδικη φορολογία και επιβολή
υπέρογκων προστίμων σε παραβάτες που
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν
να πληρώσουν και όχι ότι δεν θέλουν να
πληρώσουν.
Το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων

θα βρεθεί στην πρώτη «γραμμή πυρός»
του υπουργείου Οικονομικών καθώς από
εκεί υπάρχουν πολλές πιθανότητες να
αυξηθούν τα έσοδα χωρίς την επιβολή
πρόσθετων φόρων. Αντίθετα, η επιτυχία
της φοροελεγκτικής στρατηγικής μπορεί
να οδηγήσει σε μείωση των φόρων.
Τέλος, στο υπουργείο Οικονομικών έχουν
διαπιστώσει ότι η νέα ρύθμιση με τις 100
δόσεις δεν τραβάει και για τον λόγο αυτόν
εξετάζουν άμεσα να προχωρήσουν σε
διορθωτικές κινήσεις, με βασικότερη τον
καθορισμό της ελάχιστης δόσης ως ποσοστού επί του συνολικού εισοδήματος
(20% ή 30% κατά περίπτωση).
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Η κρίση «φέρνει» άδεια δωμάτια
Μείωση του ρυθμού αύξησης εσόδων
και διανυκτερεύσεων έως το 2019 προβλέπουν οι αναλυτές

Ο

τουρισμός αποτελεί την κυριότερη εξαγωγική βιομηχανία της Ελλάδας. H σημασία του κλάδου φαίνεται από το μερίδιο που έχει στην ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία της χώρας με ποσοστό 6,9%, όταν
στην Ευρωπαϊκη Ενωση των 28 το μερίδιο του κλάδου
είναι 2,9%.
Το 2014 οι αφίξεις από το εξωτερικό προς όλα τα καταλύματα θα πλησιάσουν τα 20 εκατομμύρια, οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία θα ξεπεράσουν τα 80 εκατομμύρια και τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθούν στα 6,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με έρευνα της εταρείας Στόχασις Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων, η συνεισφορά του τουρισμού είναι πολύ
υψηλότερη από τα έσοδα των ξενοδοχείων, καθώς επιπρόσθετα δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη σε άλλους
κλάδους όπως οι μεταφορές, το εμπόριο, η ψυχαγωγία
κ.ά.

Στασιμότητα
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, οι προοπτικές
για τον τουρισμό στην Ελλάδα δεν ευνοούν τη συνέχιση
της ανάπτυξης αυτής, εφόσον η χώρα συνεχίσει να εξαρτάται από τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές που παρουσιάζουν
οικονομική στασιμότητα και αρνητικές δημογραφικές
προοπτικές.
Ειδικότερα, οι ερευνητές της Στόχασις, συνυπολογίζοντας
το σταθμισμένο με τις διανυκτερεύσεις ΑΕΠ σε σταθερές
τιμές των χωρών προέλευσης που καλύπτουν το 95%
των διανυκτερεύσεων και χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις
του ΔΝΤ για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης την
περίοδο 2015-2019, καθώς και τη μεσοπρόθεσμη τάση
στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, εκτιμούν αύξηση
των αφίξεων και διανυκτερεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό
1,6% και των εσόδων των ξενοδοχείων κατά 0,7% έως το
2019.
Για να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος, οι ερευνητές αναφέρουν πως το 2013 τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου
έφτασαν τα 5,489 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,2% σε
σχέση με το 2012, και το 2014 στα 6,3 δισ., αυξημένα
κατά 15% σε σχέση με το 2013, ενώ ο μέσος ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2% τη χρονική
περίοδο 2009-2013.
Θετικός παράγοντας για τα επόμενα έτη θα είναι η
ανάκαμψη του εγχώριου τουρισμού, εφόσον επιβεβαιωθεί
ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει πλέον σε ανάκαμψη.
Φρένο στην εξέλιξη του τουρισμού ίσως αποδειχθεί η
ενδεχόμενη απώλεια επισκεπτών από τη ρωσική αγορά,
που έχει αποτελέσει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
πηγές προέλευσης για την Ελλάδα τα τελευταία έτη,
λόγω των γεωπολιτικών προβλημάτων (Oυκρανία) και
των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων.

Τρεις παράγοντες
Κρίσιμοι παράγοντες για την ταχύτερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη του τουρισμού και κατά συνέπεια
και των εσόδων των ξενοδοχείων αποτελούν:
•Η στόχευση για την προσέλκυση επισκεπτών από ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ασία.
•Η αύξηση του μεριδίου από παραδοσιακές τουριστικές
αγορές με χαμηλή διείσδυση στην Ελλάδα (π.χ. ΗΠΑ).
•Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που
θα επιτρέψουν την άμβλυνση της εποχικότητας και την
ενίσχυση του τουρισμού σε νέες περιοχές της Ελλάδος.
Το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας είναι προσανατολισμένο προς την προσέλκυση τουριστών που επιθυμούν
να περάσουν τις θερινές διακοπές τους σε παραθαλάσσιες
περιοχές και δευτερευόντως να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους. Αλλες κατηγορίες τουρισμού, όπως ο
τουρισμός πόλεων, ο αγροτουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.ά. έχουν δυνατότητες
ανάπτυξης αλλά περιορισμένη έκταση. Ο χειμερινός τουρισμός έχει αναπτυχθεί σε ορισμένες περιοχές, αλλά
απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε εγχώριους επισκέπτες.
Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων επισκεπτών
στην Ελλάδα είναι η Γερμανία, η Βρετανία και η Ρωσία. Η

Ευρώπη αποτελεί την
κατοικία της συντριπτικής πλειοψηφίας των
επισκεπτών, κάτι που
οφείλεται στη γεωγραφική γειτνίαση.
Ειδικότερα, το 59% των
τουριστών προέρχεται
από την ΕΕ των 28 και
το 29% από την Ευρώπη
εκτός της ΕΕ.
Ο κλάδος των καταλυμάτων συνεισφέρει
άμεσα στην απασχόληση
με 61.000 θέσεις εργασίας το 2013 (21,7%
κάτω από τα επίπεδα
του 2008). Το 74,2% των
θέσεων αφορά εξαρτημένη εργασία, το 21% αυτοαπασχολούμενους και το
4,8% μέλη της οικογένειας.

Διεθνείς εισπράξεις
Οι χώρες της ευρωζώνης έχουν το 25,8% των διεθνών
εισπράξεων παγκοσμίως, ενώ οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα
με μερίδιο 15,4%. Η Ελλάδα ήταν στην 25η θέση με 1%
των παγκόσμιων εισπράξεων το 2012. Ο ρυθμός αύξησης
των διεθνών εισπράξεων είναι ιδιαίτερα υψηλός στις
χώρες της Ασίας, ενώ αντίθετα στις ευρωπαϊκές χώρες
κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ο διεθνής οργανισμός τουρισμού προβλέπει ότι διεθνώς
ο τουρισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 4%
ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οικονομικά στοιχεία

Η μείωση στα κόστη εργασίας
«πέρασε» στις χρεώσεις
Η αναλογία ζημιών/κερδών το 2013 για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 0,9:1 όταν το 2009 και το
2011 ήταν 3:1 και 6,1:1 αντίστοιχα. Η έρευνα της Στόχασις
αφορά 39 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με δημοσιευμένα

οικονομικά στοιχεία για κάθε έτος της περιόδου 20092013.
Το 2013, κέρδη συνολικού ύψους 40,6 εκατ. ευρώ
είχαν 19 επιχειρήσεις, ενώ 20 επιχειρήσεις κατέγραψαν
ζημιές ύψους 47,47 εκατ. ευρώ.
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικονομία, οι επενδύσεις
στον τουρισμό δεν έχουν πληγεί στον ίδιο βαθμό από
την έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, καθώς
ο κλάδος αποτελεί έναν από τους λίγους όπου το ύψος
των δανείων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης.
Από την άλλη πλευρά, το συναλλακτικό κύκλωμα παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό. Ειδικότερα, το 2011 οι
επιχειρήσεις του κλάδου εισέπρατταν απαιτήσεις εντός
214 ημερών και πλήρωναν προμηθευτές εντός 75 ημερών
(-139 ημέρες) και το 2013 εισέπρατταν απαιτήσεις σε
230 ημέρες και πλήρωναν τους προμηθευτές σε 72
ημέρες (-158 ημέρες).
Το κόστος των ξενοδοχειακών υπηρεσιών έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση τα τελευταία έτη (-20%) καθώς
η μείωση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα λόγω της
οικονομικής κρίσης και της απελευθέρωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταφερθεί στις τελικές
τιμές του προϊόντος.

Οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στην Αθήνα
για να ανδειχθεί τουριστικά
Τις προτάσεις του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της Αθήνας παρουσίασε σε εκδήλωση του ΕΟΤ,
με αφορμή την εκπόνηση σχετικής μελέτης για την
πρωτεύουσα, η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη,
υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να καταστεί η πρωτεύουσα μητροπολιτικό κέντρο τουρισμού σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο.
Ο δεκάλογος των προτάσεων - δράσεων του υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνονται στη μελέτη για
την Αθήνα, όπως ανέφερε η υπουργός, περιλαμβάνει:
1) Ένταξη συγκεκριμένων προβλημάτων της Αθήνας
στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό.
2) Δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού προβλημάτων,
μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων.
3) Κατάρτιση και συστηματική αστυνόμευση σε τουριστικές περιοχές.
4) Εντατικοποίηση των δράσεων στην καθαριότητα.
5) Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν πχ
τραπεζοκαθίσματα, ρύπανση κλπ.
6) Αλλαγές πολιτικής σχεδιασμού που επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα της πόλης, (στάθμευση κλπ).
7) Ενίσχυση της εικόνας της πόλης, αποκατάσταση
προσόψεων κτιρίων.
8) Εμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων.
9) Ενίσχυση υποδομών.
10) Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού Αθήνας
και Αττικής για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε

ο, τι αφορά την πορεία της τουριστικής κίνησης.
Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέας Ανδρεάδης, αφού σημείωσε ότι το 2014 ήταν μια χρονιά
ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ότι το 2015
προς το παρόν χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, όχι λόγω της εκλογικής διαδικασίας, αλλά
λόγω της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και της φιλολογίας περί Grexit και Greek Crisis. Απόρροια τούτου,
όπως εξήγησε, είναι η πτώση του ρυθμού των κρατήσεων
σε σχέση με πέρυσι. Κακή εξέλιξη για τον ελληνικό
τουρισμό είναι τα προβλήματα της ρωσικής αγοράς,
αλλά και η άνοδος της αγοράς της Αιγύπτου.
Παράλληλα, ο κ. Ανδρεάδης αναφέρθηκε και στα
θετικά σημάδια που δίνουν αισιοδοξία για την εξέλιξη
της τουριστικής κίνησης, το 2015. Τα καλά νέα σχετίζονται
με την πτώση στις τιμές στο πετρέλαιο, λόγω της οποίας
- όπως είπε ο κ. Ανδρεάδης - δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για φθηνότερα πακέτα και περισσότερες πτήσεις για την Ελλάδα.
Σε ο, τι αφορά τη μελέτη για την Αθήνα, αυτή περιγράφει κυρίως τις χωροταξικές δράσεις που απαιτούνται,
ώστε η πρωτεύουσα να γίνει φιλική στον επισκέπτη.
Σύμφωνα με τη μελέτη, έχουν εντοπιστεί πενήντα προβλήματα, όπως κακό οδόστρωμα, επικίνδυνα πεζοδρόμια,
κακή ορατότητα, άσχημες όψεις κτιρίων κλπ.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικός φάκελος
για 9 εκατ. ασφαλισμένους
Τι πρέπει να γνωρίζετε

«Ε

νεργοποιήθηκε» ο ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας για όλους τους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ. Πλέον οι περισσότεροι από 9 εκατ. ασφαλισμένοι
έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά
για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και
τους συμβεβλημένους παρόχους.
Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας περιέχει
στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών
υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που
υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

Πρόσβαση στον Φάκελο
Πρόσβαση στον Φάκελο έχει κάθε ασφαλισμένος
μέσω του site του ΕΟΠΥΥ: www.eopyy.gov.gr:
Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος έχει δυνατότητα να
πραγματοποιήσει Εγγραφή με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου στην υπηρεσία
πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης στη διεύθυνση:
https://apps.ika.gr/eApplicationInsPerson (Εγγραφή
Ασφαλισμένου).
Στη συνέχεια εκτυπώνει ένα αποδεικτικό εγγραφής
στο οποίο αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός εγγραφής,
για τον γιατρό και δεύτερο αποδεικτικό με τα προσωπικά
στοιχεία της εγγραφής του, για προσωπική χρήση.
Έτσι, ο ασφαλισμένος, όταν για οποιοδήποτε λόγο
πραγματοποιήσει επίσκεψη σε οποιοδήποτε γιατρό εγγεγραμμένο στον ΕΟΠΥΥ, με την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο του και το αποδεικτικό εγγραφής του, θα
ζητήσει την ενεργοποίηση των κωδικών του.

Επίσκεψη σε γιατρό
Με την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό εγγεγραμμένο στις Ιατρικές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ για
Παροχές ΕΚΠΥ, ο ασφαλισμένος, με το αποδεικτικό εγγραφής του και την επίδειξη της
Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου,
θα ζητήσει από τον γιατρό την ενεργοποίηση
του προσωπικού του Φακέλου.
Ο γιατρός, θα συνδέεται από το site του
ΕΟΠΥΥ από επιλογή: Εφαρμογές στη διεύθυνση: https://apps.ika.gr/eVerifyInsPerson
(Εφαρμογές/Ιατρικές Υπηρεσίες/Ενεργοποίηση
Χρήστη Φακέλου Ασφ. Υγείας) και θα καταχωρεί
τον μοναδικό κωδικό του αποδεικτικού εγγραφής, προκειμένου να ενεργοποίηση την
υπηρεσία. Ο μοναδικός κωδικός εγγραφής
μετά την ενεργοποίηση του, ακυρώνεται.

Διαχείριση Φακέλου:
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων ο
ασφαλισμένος αποκτά δυνατότητα διαχείρισης του
Φακέλου του με τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει από την
Εγγραφή του και συνδέεται από το site του ΕΟΠΥΥ
στη διεύθυνση:
https://apps.ika.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson
(Εμφάνιση ατομικών δεδομένων υγείας).
Σημειώνεται ότι στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας έχει
δυνατότητα πρόσβασης μόνον ο ασφαλισμένος με
τους κωδικούς που διαθέτει καθώς αφορά προσωπικά
του στοιχεία, τα οποία έχει δυνατότητα να τα γνωστο-

ΣΧΕΔΙ Ο « Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ »

Στα 8 εκατ. ευρώ έφθασαν τα πρόστιμα
για «μαύρη» εργασία το Νοέμβριο
Συνολικά 2.516
επιχειρήσεις ελέγχθηκαν το Νοέμβριο
του 2014 για αδήλωτη εργασία. Σε
σύνολο 8.597 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι
801, δηλαδή το
9,32% του συνολικού αριθμού των
εργαζομένων που
ελέγχθηκαν. Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις
ανέρχονται στα 8.325.806 ευρώ.
Συνολικά, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από τις 15 Σεπτεμβρίου
2013 – οπότε και ξεκίνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και η θεσμοθέτηση του υψηλού προστίμου
των 10.500 ευρώ – μέχρι και τις 30
Νοεμβρίου 2014, ανέρχεται στα
68.242.546 ευρώ».
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου
«ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον έλεγχο της αδήλωτης
εργασίας για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης
Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

ποιήσει με προσωπική του ευθύνη.
Σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, «στα πλαίσια
της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς
τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας από
σήμερα διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται
ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι για όλες τις υπηρεσίες
που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν
από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους
παρόχους. Η πληροφορία έχει συγκεντρωθεί ιστορικά
από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι
οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες
παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
Υγείας (ΕΚΠΥ)».

Ηλεκτρονική θεώρηση
βιβλιαρίων ασθενείας
για τους συνεπείς του ΟΑΕΕ

Η

«Στο υπουργείο Εργασίας τα δυόμισι
τελευταία χρόνια πραγματοποιήσαμε
ένα δημιουργικό και πρωτόγνωρο μεταρρυθμιστικό έργο, για την ενίσχυση
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού
συστήματος και τον εκσυγχρονισμό
της αγοράς εργασίας.
Αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα της
διασφάλισης της νομιμότητας στην
απασχόληση παρουσιάσαμε μια μεγάλη
πρόοδο. Με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου ''ΑΡΤΕΜΙΣ'' και
την επιβολή των υψηλότερων ιστορικά
προστίμων, αντιμετωπίζουμε πλέον
αποτελεσματικά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Τα αποτελέσματα
της ελεγκτικής μας δράσης είναι αδιάψευστοι μάρτυρες».

λεκτρονικά γίνεται η θεώρηση
βιβλιαρίων
ασθενείας
για
όσους ελεύθερους
επαγγελματίες –
ασφαλισμένους
του ΟΑΕΕ έχουν
ρυθμίσει τις οφειλές και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων.
Οπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ, ήδη,
31.943
άμεσα
ασφαλισμένοι και
19.160 έμμεσα
μέλη τους έχουν ενταχθεί τόσο στη
βάση του Πληροφοριακού Συστήματος
του ΟΑΕΕ όσο και στο Εθνικό Μητρώο
Δικαιούχων Περίθαλψης του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΤΛΑΣ.
Η καταχώρηση έγινε μετά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΗΔΙΚΑ και αφορά ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που καλύπτουν
την βασική προϋπόθεση παροχής
ασφαλιστικής ικανότητας, δηλαδή τριετή ασφάλιση στον κλάδο υγείας.
Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται
πλέον η μηνιαία προσέλευση των

ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ για θεώρηση
των βιβλιαρίων τους, για όσο διάστημα
βεβαίως τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
ανάκτησης της ηλεκτρονικής θεώρησης
από όλους τους αρμόδιους παρόχους
υπηρεσιών υγείας.
Στο σύστημα ηλεκτρονικής θεώρησης
θα ενταχθούν σταδιακά, τις αμέσως
προσεχείς ημέρες, και άλλες κατηγορίες των ασφαλισμένων με ρύθμιση
οφειλών στον ΟΑΕΕ.
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Κρασί. Ένα Θεϊκό δώρο

Το αίσθημα της δίψας μπορεί
να σβήσει ο εγκέφαλος μας

Σ

ύμφωνα με μια νέα μελέτη που έκαναν οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου
του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και του
Ιατρικού Ινστιτούτου Χάουαρντ Χιουζ, με επικεφαλής
τον δρα Γιούκι Όκα, και η
οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nature», ο εγκέφαλος μας έχει
τη δυνατότητα να ρυθμίσει
το αίσθημα της δίψας.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί το κύκλωμα που ρυθμίζει το αίσθημα της
δίψας βρίσκεται σε μια περιοχή στον
υποθάλαμο του εγκεφάλου που βρίσκεται έξω από τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχει άμεση επαφή με τα σωματικά υγρά ενός ζώου. Τα πειράματα που
έκαναν έδειξαν ότι ακόμη κι αν διψάει
πάρα πολύ ένα ζώο, μπορεί να καταπνίξει τη δίψα του αν ενεργοποιήσει τα κατάλληλα κύτταρα σ’ αυτή την περιοχή.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια
«οπτογενετική» μέθοδος με την οποία
εισάγονται στα κύτταρα του εγκεφάλου
μόρια που ελέγχονται μέσω του φωτός
και δίνουν «εντολές» στα συγκεκριμένα
κύτταρα.
Οι επιστήμονες μιλούν για εξαιρετικά

αποτελέσματα, διότι όπως λένε, μόνο
αν ενεργοποιήσει κανείς τους συγκεκριμένους νευρώνες το ζώο ζητά νερό,
διαφορετικά το ζώο είναι χαρούμενο
και δεν νιώθει το αίσθημα της δίψας. Οι
νευρώνες αυτοί έχουν τη δυνατότητα
να μειώνουν το αίσθημα της δίψας και
το ζώο αρχίζει να μειώνει την πρόσληψη νερού έως 80%. Όπως είπαν οι
ομάδες των κυττάρων που τροφοδοτούν ή που καταστέλλουν τη δίψα συνεργάζονται έτσι ώστε ο οργανισμός να
κρατά μια ισορροπία στην ποσότητα
του νερού που διαθέτει
Σύμφωνα με τους ερευνητές η ανακάλυψη αυτή θα βοηθήσει στο μέλλον
να φτιαχτούν φάρμακα για ανθρώπινες
παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη
δίψα.

Τα μάτια μας χρειάζονται
προστασία και το χειμώνα
Οι απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας και η ακτινοβολία
του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα

Ο

ι απότομες εναλλαγές της
θερμοκρασίας και η ακτινοβολία του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν αρκετά προβλήματα
τόσο στο δέρμα όσο και στα μάτια.
Κοκκινίλες και ερεθισμοί γίνονται
εμφανείς στην επιδερμίδα του
προσώπου και του σώματος. Είναι
πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε
την επίδραση του ήλιου. Σύμφωνα
με τον καθηγητή Οφθαλμολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης κ. ΑναστάσιοΙωάννη Κανελλόπουλο, η απειλή της
φωτογήρανσης εξακολουθεί να υπάρχει
και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο
ήλιος ανακλάται σε επιφάνειες όπως το
χιόνι και μπορεί να προκαλέσει ως και
εγκαύματα. Γι' αυτό η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη. H έκθεση στον
ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία γύρω
από τα μάτια εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους, όπως:
•Προνεοπλασιακές αλλοιώσεις του
δέρματος, όπως η ακτινική κεράτωση.
•Σχηματισμός καταρράκτη, στην τρίτη
ηλικία.
•Αυξημένο ρίσκο για εκφύλιση ωχράς
κηλίδος, στην τρίτη ηλικία.
•Κακαίσθητες ρυτίδες από ακτινική
βλάβη της ελαστίνης στο δέρμα.
•Κακοήθεις νεοπλασίες, όπως το βασικό κυτταρικό καρκίνωμα που συχνά
εμφανίζεται κυρίως στο κάτω βλέφαρο.
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•Μελάνωμα, μια πιο σπάνια, αλλά
πολύ πιο κακοήθης νεοπλασία, που σχετίζεται με έντονη έκθεση στον ήλιο.
Είναι πιθανό να εμφανιστεί επίσης στα
βλέφαρα, σε ασθενείς που έχουν προδιάθεση και κάνουν παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
Είναι λοιπόν άκρως απαραίτητο να
προστατεύουμε τα μάτια μας και κατά
τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση αντηλιακής
αγωγής μεγάλου δείκτη προστασίας για
το δέρμα των βλεφάρων όσο και με τα
κατάλληλα απορροφητικά γυαλιά ηλίου,
που δεν επιτρέπουν στις υπεριώδεις
ακτινοβολίες UVA και UVB να έρθουν σε
επαφή με τα μάτια και ειδικά με τον αμφιβληστροειδή.
Στις μέρες μας έχουν κατασκευαστεί
όχι μόνο γυαλιά ηλίου υψηλής απορροφητικότητας, αλλά και ενδοφακοί που
χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις καταρράκτη.

Τ

ο κρασί είναι πραγματικά ένα θεϊκό
δώρο στον άνθρωπο.
Δεν είναι τυχαίο, ότι είναι το μοναδικό αγαθό,
που... έχει τον δικό του
θεό (Θεός Διόνυσος
στην αρχαία Ελλάδα)
και επίσης αποτελεί ένα
από τα πιο πολυπρόσωπα τρόφιμα.
Σε όλη την διάρκεια
της ιστορίας, το κρασί αποδείχτηκε χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις για τους
ανθρώπους. Πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια (χρονολογικά στο σημείο
της διάδοσης της απόσταξής του), αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά αντισηπτικά. Οι αρχαίοι Έλληνες έπλεναν
τις πληγές τους με αυτό και τους νεκρούς τους. Επίσης αποτέλεσε ένα
αποστειρωτικό μέσω και για τους άνδρες
αλλά και για τις γυναίκες. Σκεφτείτε
πόσο μακριά θα μπορούσαν να φθάσουν
οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή αντίστοιχα οι λεγεώνες των
Ρωμαίων, αν δεν απολύμαιναν το νερό,
αναμιγνύοντάς το με κρασί; Ήταν, ίσως,
ένα από τα βασικότερα φάρμακα της
εποχής, πολλές φορές μόνο του ή ακόμα αναμιγνύοντας το με βότανα.
Το κρασί αποτελούσε πάντα ένα είδος
πρώτης διατροφικής ανάγκης για τον
άνθρωπο. Πόσες ανθρώπινες ζωές γλύτωσαν από την πείνα της Γερμανικής
κατοχής, στον πόλεμο του ’40 όταν η
ταπεινή τότε ρετσίνα παρείχε τις απαραίτητες θερμίδες για να επιζήσουν
συνάνθρωποι μας;
Η θέση του κρασιού στην μεσογειακή
κουλτούρα είναι ιδιαίτερη και ακόμη
πολύ δυνατή, παρότι έχασε τις τελευταίες δεκαετίες την θέση στο καθημερινό μας τραπέζι. Δυστυχώς ακόμη και
σήμερα οι ευεργετικές ιδιότητες του
κρασιού μας χρειάζονται όσο ποτέ. Η
συστηματικά κακή διατροφή, το άγχος
και οι γρήγοροι ρυθμοί που ζούμε βρίσκουν στο κρασί τον... μάστορα τους.
Κατανάλωση με μέτρο
και καλή παρέα
Πριν όμως αναφερθούμε στις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού θα πρέπει
να γίνει πλήρως κατανοητό ότι όλα
όσα θα διαβάσετε ισχύουν μόνο στην
περίπτωση της συνετής και σωστής κατανάλωσης.
Συνετή και σωστή κατανάλωση μπορούμε να ορίσουμε την κατανάλωση
του ενός έως τρία ποτήρια κρασί την
ημέρα (το πολύ το 1/3 μιας φιάλης
κρασιού). Ανάλογα πάντα με το φύλο
(οι άνδρες περισσότερο από ότι οι γυναίκες), την ηλικία και κυρίως το βάρος.
Όπως κάθε φάρμακο, έτσι και το κρασί,
όταν καταναλωθεί σε μεγαλύτερες ποσότητες έχει αντίθετα αποτελέσματα.
Επίσης, ο καλύτερος τρόπος να καταναλώνουμε το κρασί μας είναι συνοδεύοντας το με φαγητό. Έχει αποδειχτεί
επιστημονικά, ότι η αποικοδόμηση του
οινοπνεύματος από το αίμα γίνεται
πολύ πιο γρήγορα, όταν καταναλωθεί
μαζί με το φαγητό.
Απόδειξη
Οι Γάλλοι, όπως και όλοι οι κεντροευρωπαϊκοί λαοί, έχουν μια κουζίνα

βαριά, με πολλά ζωικά λίπη και κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κρέατος,
η οποία είναι γενικά πολύ νόστιμη,
αλλά κατά βάση ανθυγιεινή. Το παράδοξο ωστόσο είναι, ότι οι Γάλλοι έχουν
εντυπωσιακά λιγότερα προβλήματα
καρδιακών και κυκλοφορικών παθήσεων. Το κρασί ήταν και η βασική διαφορά
στην διατροφή τους έναντι των υπολοίπων λαών της κεντρικής Ευρώπης.
Οι ευεργετικές αυτές ιδιότητες του
κρασιού, είναι ακόμη πιο έντονες στο
μεσογειακό χώρο, όπου το κρασί συνδυάζεται με το ελαιόλαδο, τα πολλά
λαχανικά και όσπρια και την μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Σε σχετική
έρευνα οι Κρητικοί αποδείχτηκαν οι
πλέον μακροβιότεροι άνθρωποι στην
Ευρώπη, γεγονός που οφείλεται στην
«εμμονή» τους να τρέφονται παραδοσιακά.
Κρασί εναντίον Αλκοολούχων
Έρευνα, που έγινε το 1966 (C.
Leake&M. Silvermann) απέδειξε ότι η
κατανάλωση ίδιας ποσότητας καθαρού
οινοπνεύματος , μέσα από διαφορετικά
όμως ποτά, δεν έχει την ίδια επίδραση
στον οργανισμό. Το «αλκοτέστ», που
ακολούθησε της κατανάλωσης αυτή
της ποσότητας, έδειξε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα αλκοόλ στο αίμα αυτών, που
κατανάλωσαν κρασί ή μπύρα, ενώ και
η πορεία της αποικοδόμησης του τις
επόμενες 7 ώρες ήταν πιο ομαλή και
αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα ήταν
πολύ πιο εντυπωσιακά, όταν η κατανάλωση γινόταν συνοδεία φαγητού.
Η ευεργετική επίδραση της
κατανάλωσης κρασιού
• Μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίων
καρδιακών παθήσεων (ειδικά το κόκκινο)
• Αποτρέπει την συσσώρευση της
κακιάς LDL χοληστερίνης στα αγγειακά
τοιχώματα (ειδικά το κόκκινο)
• Πυκνότερα οστά
• Μείωση του στρες
• Βελτίωση της ψυχικής κατάστασης
• Βελτίωση της αντίστασής μας στο
κρυολόγημα
• Θετική επίπτωση στην ευφυΐα
• Καλύτερα κυκλοφορία του αίματος
στον εγκέφαλο
• Προφύλαξη από ορισμένους ιούς
και βακτήρια
• Μειώνει την συσσωμάτωση των
ερυθρών αιμοσφαιρίων (ειδικά το κόκκινο)
• Διαλύει τα υπάρχοντα συσσωματώματα ερυθρών αιμοσφαιρίων
• Δρα ως αντιοξειδωτικό και αποτρέπει καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά
• Αποτρέπει πιθανόν την καρκινογένεση
• Μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Νέα για το κρασί:

Υπάρχει και πορτοκαλί...
Τα πορτοκαλί κρασιά έχουν μπει πρόσφατα στην επαγγελματική γλώσσα
του κρασιού – προσθέτοντας ένα τέταρτο χρώμα στις γνωστές κόκκινες,
λευκές και ροζέ ποικιλίες. Τα ασυνήθιστα κρασιά – που γίνονται από σταφύλια, όχι από εσπεριδοειδή – έχουν μπει
στο λεξιλόγιο των πιο μοδάτων sommelier, με τη σπανιότητά τους είναι
ένας αλάνθαστος τρόπος να ιντριγκάρουν τους τολμηρούς ουρανίσκους. Το
πορτοκαλί κρασί παράγεται αφήνοντας
τις φλούδες των
σταφυλιών να
εμποτιστούν με
τον χυμό για περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο και είναι
στην πραγματικότητα ένα υποσύνολο
των
λευκών κρασιών
– με σκουριασμένους, χάλκινους και φωτεινούς πορτοκαλί
τόνους που μεταδίδονται στο λευκό κρασί από τις
χρωματισμένες φλούδες. Λόγω της
αφύσικης παρατεταμένης επαφής του
χυμού με τις φλούδες, τη βαθιά χρωστική ουσία, τις τανίνες και την στυπτικότητα – χαρακτηριστικά του κόκκινου
κρασιού – τείνουν να καθορίσουν το
φθινοπωρινό κρασί. Ενώ τα ροζέ κρασιά
παράγονται από κόκκινα σταφύλια χωρίς
τις φλούδες, τα πορτοκαλί γίνονται με
την αντίστροφη μέθοδο. Παρά τις προσπάθειες των αμερικανών κριτικών κρασιού Eric Asimov των New York Times
και Jon Bonné της San Francisco Chronicle, καθώς και του εστιατορίου του
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Μανχάταν Convivio, να εισάγουν το
πορτοκαλί κρασί στην αμερικανική αγορά τα τελευταία χρόνια, αυτή η τάση
έχει ακόμα δρόμο για να γίνει ευρέως
αποδεκτή. Παρά τη μοντέρνα θέση τους
μεταξύ των αμερικανών sommelier και
των blogger κρασιού, τα πορτοκαλί
κρασιά δεν είναι κάτι νέο. Τα «λευκά
κρασιά για τους λάτρεις του κόκκινου
κρασιού », όπως το θέτει το Shine του
Yahoo, παράγεται με χειρωνακτικές διαδικασίες και τις αρχαίες τεχνικές που
αντανακλούν
την πολλών χιλιετιών ιστορία
τους. Ίσως συνδέονται συχνά
με παραγωγούς
της περιοχής
Friuli-Venezia
Giulia της Ιταλίας, αλλά τα
πορτοκαλί κρασιά παράγονται
επίσης στη Γερμανία και στη
Σλοβενία. Έχουν
βρει πρόσφατα
τον δρόμο τους στη Νέα Ζηλανδία,
στην Καλιφόρνια ακόμη και στο Long
Island – στις πιο δυναμικές λίστες κρασιών της χώρας. Η σπανιότητα σημαίνει
ότι τα κρασιά, όπως το Channing Daughters” 2008 Ramato Pinot Grigio του
Long Island, είναι ακριβά, αρχίζοντας
περίπου από τα $25 το μπουκάλι στις
ΗΠΑ, αν και πολλοί πωλητές λιανικής
και εστιατόρια πρόκειται να πειραματιστούν με το ασυνήθιστο κρασί. Όσο
εξωτικό και να ακούγεται, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πορτογαλία, υπάρχει
μια ομάδα κρασιών γνωστή ως vino
verde, ή πράσινα κρασιά.

ΜΥΘΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ; ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟ
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΟ...
«H ΠΙΣΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ πως όσο πιο
παλιό τόσο πιο καλό είναι το κρασί,
είναι εσφαλμένη», λέει στα «NEA» ο
αμπελολόγος-οινολόγος Νίκος Μπέρσος, υπογραμμίζοντας πως κάθε κρασί
είναι απολαύσιμο σε διαφορετική ηλικία. Μερικά κρασιά μάλιστα βρίσκονται
στο καλύτερο σημείο της απόδοσής
τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την παραγωγή τους. Το
αν κάποιο κρασί μπορεί να γίνει καλύτερο με την παλαίωση
εξαρτάται από την ποικιλία του σταφυλιού, την περιοχή καλλιέργειάς
του, τη χρονιά παραγωγής του (δηλαδή ποιες ήταν οι κλιματολογικές
συνθήκες κατά την παραγωγή
των σταφυλιών), αλλά και από την
ίδια την οινοποίηση, πώς δηλαδή
επεξεργάστηκε ο οινολόγος την πρώτη ύλη, το σταφύλι. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει
το κρασί για να μπορεί να παλαιωθεί:
υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη,
υψηλή οξύτητα και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Στην Ελλάδα,
επισημαίνει ο κ. Μπέρσος, παλαιώνεται κυρίως το κρασί από σταφύλια
της ποικιλίας καμπερνέ-σοβινιόν, αλλά
με τις κατάλληλες, σωστές οινοποιήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα

και από την παλαίωση κρασιού από
την ποικιλία ξινόμαυρο. Ως επί το
πλείστον παλαιώνονται τα κόκκινα
κρασιά, επειδή περιέχουν τις τανίνες,
οι οποίες χρειάζονται παλαίωση για
να στρογγυλέψουν και να γίνει το
κρασί απολαύσιμο, ενώ παράλληλα
το βοηθούν να αντέξει στην οξείδωση
(την επαφή του με το οξυγόνο που
το γερνάει και κάποια στιγμή το σκοτώνει). Παλαίωση επιδέχονται όμως
και τα λευκά γλυκά κρασιά, που συνδυάζουν υψηλή αλκοόλη και
υψηλή συγκέντρωση σακχάρων, όπως
τα ελληνικά της Σάμου και της Λήμνου
αλλά και η κόκκινη Μαυροδάφνη, η
οποία επιδέχεται μακρόχρονη παλαίωση. Εφόσον αποκτήσουμε ένα παλιό
κρασί και θελήσουμε να συνεχίσουμε
την παλαίωσή του, πρέπει να φροντίσουμε να έχει τις ιδανικότερες συνθήκες: σταθερή θερμοκρασία σε όλη
τη διάρκεια του χρόνου (η ιδανική
είναι οι 15 βαθμοί Κελσίου), μακριά
από το φως του ήλιου, πλαγιασμένη
φιάλη για να μην ξεραθεί ο φελλός.
Κάθε φελλός έχει διαφορετική διάρκεια ζωής, αλλά ακόμη και οι ακριβότεροι και οι καλύτεροι πρέπει να
ανανεώνονται κάθε 10 με 15 χρόνια.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ
ΝΑ ΠΙΝΕΙ ΜΠΙΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ο

ι 'Ελληνες μετά
από μια πενταετία
ξανάπιαν μπίρα στο
σπίτι, αγοράζοντας
προϊόντα από ένα μεγάλο εύρος τιμής. Το
συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη της
Hellastat, και σύμφωνα με τα ευρήματα η
μικρή αύξηση στην κατανάλωση που
σημειώθηκε το 2013, δεν συνεχίστηκε
και το 2014, παρά την αύξηση των
τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από
μελέτη της Infobank Hellastat AE (IBHS)
που εξετάζει τον εγχώριο κλάδο της
ζυθοποιίας, η εγχώρια κατανάλωση
μπίρας σημείωσε ήπια ανάκαμψη κατά
2,8% το 2013 και διαμορφώθηκε στα
3,96 εκατ. εκατόλιτρα, μετά από μια
πενταετία διαρκούς πτώσης, μεταβολή
που αποδίδεται στην αύξηση της εντός
οικίας κατανάλωσης.
Σύμφωνα με την IBHS, η υποχώρηση
που εμφάνισε τα προηγούμενα χρόνια
η αγορά ήταν αρκετά μικρότερη έναντι
των ανταγωνιστικών βαριών αλκοολούχων ποτών, καθώς οι Έλληνες κα-

ταναλωτές είτε μειώνουν την κατανάλωσή τους, είτε τα αντικαθιστούν με πιο φθηνά ποτά, όπως η μπίρα
και το κρασί, αφού οι
τιμές τους έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω
της υψηλής φορολόγησης.
Η άνοδος του 2013 τροφοδοτήθηκε
και από την ανάπτυξη αρκετών κωδικών
με εκτεταμένο εύρος τιμών, ιδίως στον
τομέα των "value for money" προϊόντων, σύμφωνα με την IBHS. Επίσης, η
τουριστική κίνηση ενισχύθηκε σημαντικά, με τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών να αυξάνονται κατά 15,5%, στους
17,9 εκ. επισκέπτες.
Πάντως, το 2014 σημειώθηκε -σύμφωνα με εκτιμήσεις- νέα υποχώρηση
3% σε όγκο, παρά τη σημαντική άνοδο
της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης,
καθώς η πλειοψηφία των τουριστών
επιλέγει πλέον all inclusive υπηρεσίες,
ενώ οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν ευνόησαν
την κατανάλωση.

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΠΙΡΕΣ ΤΙΣ ΠΙΝΟΥΝ ΟΙ...
Η μπύρα έχει φανατικούς οπαδούς
σε όλο τον κόσμο και κατανάλωση
που... ξεπερνά τη λογική. Υπάρχουν
χώρες που συμβάλλουν στο να χαρα-

κτηριστεί η κατανάλωση «υπερβολική».
Τα αποτελέσματα έρευνας της SABMiller εκπλήσσουν, βέβαια, αν αναλογιστεί κάποιος ότι η Βρετανία βρίσκεται
εκτός της πρώτης δεκάδας.
Αυτή είναι η λίστα με τους πιο φανατικούς «μπυρόβιους» σε όλο τον κόσμο. Στην παρένθεση, η κατανάλωση
σε λίτρα ανά έτος και κατ' άτομο.
Προκαλεί από μόνη της ζαλάδα...
10. Βέλγοι (81)
9. Κροάτες (82)
8. Λιθουανοί (89)
7. Ρουμάνοι (90)
6. Ιρλανδοί (93)
5. Πολωνοί (100)
4. Εσθονοί (104)
3. Αυστριακοί (108)
2. Γερμανοί (110)
1. Τσέχοι (143)
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Αποδόσεις με «ανοιχτά» χρήματα
Τρεις επιλογές για αποταμίευση με υψηλά επιτόκια
και χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς στις αναλήψεις

Δ

ημοφιλείς έχουν καταστεί ξανά οι καταθετικοί
λογαριασμοί πρώτης ζήτησης. Η πολιτική αβεβαιότητα του τελευταίου διμήνου έστρεψε πολλούς αποταμιευτές σε «ανοιχτά» προϊόντα, δηλαδή σε
προγράμματα που δεν διέπονται από χρονικές δεσμεύσεις σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των χρημάτων.
Δεν ήταν λίγοι οι καταθέτες που τις τελευταίες εβδομάδες δεν προχώρησαν σε ανανέωση των προθεσμιακών
τους καταθέσεων, αλλά και εκείνοι που επέλεξαν να
«σπάσουν» προγράμματα πριν από τη λήξη τους, στρεφόμενοι σε προϊόντα Ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους
λογαριασμούς. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι έως
ότου η νέα κυβέρνηση δείξει δείγματα γραφής για την
οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει και μέχρι να
υπάρξει μια νέα συμφωνία με την ΕΕ, οι τάσεις αυτές
θα παραμείνουν κυρίαρχες. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουν
στροφή σε προϊόντα που δεν έχουν περιορισμούς στις
αναλήψεις. Σημειώνουν δε ότι οι πρώτες καταθέσεις
που θα επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα θα προέρχονται κυρίως από θυρίδες ή προσωπικές... κρυψώνες
και θα τοποθετηθούν σε λογαριασμούς πρώτης ζήτησης.
«Τα ανοιχτά θέματα είναι πολλά για τη νέα κυβέρνηση.
Οταν αρχίσουν να κλείνουν τότε αναμένουμε μια αντιστροφή της πτωτικής πορείας των υπολοίπων στις καταθέσεις» υπογραμμίζει γενικός διευθυντής συστημικού
ομίλου. Και προσθέτει ότι σε πρώτη φάση αύξηση της
ζήτησης θα καταγραφεί για προγράμματα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ανάληψη των αποταμιεύσεων.
Τα επιτόκιά τους πάντως βρίσκονται στο ναδίρ.
Τρεις κατηγορίες
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά ορισμένα προϊόντα που μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις. Πρόκειται για προγράμματα που
επιτρέπουν σε κάθε περίπτωση την πραγματοποίηση
αναλήψεων αυθημερόν και χωρίς κανέναν περιορισμό.
Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1) Προνομιακοί λογαριασμοί. Δεν προσφέρουν όλα
τα προϊόντα Ταμιευτηρίου και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί τόσο χαμηλά επιτόκια όσο αυτά που αποτυπώνονται
στους μέσους όρους της αγοράς. Αν και περιορισμένα
σε αριθμό, υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να
εξασφαλίσουν αποδόσεις που θυμίζουν... προθεσμιακές
καταθέσεις, φτάνοντας ως και το 2,5%.
Πρόκειται κατά κύριο λόγο για προϊόντα με ορισμένες
ιδιαιτερότητες, οι οποίες ωστόσο δεν σχετίζονται με
τη δυνατότητα αναλήψεων. Για παράδειγμα, μπορεί η

αίτηση για αυτά να γίνεται μόνο online ή να μην είναι
δυνατή η χρήση του γκισέ ή να θέτουν ως προϋπόθεση
άλλα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η ενεργοποίηση δύο
πάγιων εντολών. Στην προκειμένη περίπτωση οι τράπεζες παρέχουν ως κίνητρο ένα υψηλό επιτόκιο.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση στα προγράμματα
αυτά δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς την
πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, e-banking, phone banking).
Απλώς θα πρέπει να προσέχει, εφόσον υπάρχει
κλίμακα επιτοκίων, το υπόλοιπο της κατάθεσης να μην πέσει κάτω από το κατώτατο όριο που διασφαλίζει το υψηλό
επιτόκιο.
2) Λογαριασμοί μισθοδοσίας. Πρόκειται για τους δημοφιλέστερους τρεχούμενους λογαριασμούς, μέσω των
οποίων ο καταθέτης μπορεί να εξασφαλίσει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.
Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται
για την καταβολή του μισθού ή της
σύνταξης και προσφέρουν υψηλότερα
επιτόκια για χαμηλότερα μέσα υπόλοιπα,
τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη
και το 2,50%. Αρα συμφέρουν όσους
έχουν μικρά ποσά να αποταμιεύσουν.
Αυτό που πρέπει να προσέξουν πολύ
οι καταθέτες είναι το είδος το επιτοκίου που εφαρμόζεται
σε κάθε προϊόν. Σε αυτή την κατηγορία καταθέσεων
ισχύουν συνήθως υψηλότερες αποδόσεις για μικρότερα
ποσά και όσο το μέσο υπόλοιπο αυξάνεται τόσο μειώνεται το επιτόκιο, το οποίο μπορεί να είναι είτε κλιμακωτό είτε κλιμακούμενο. Η διαφορά μεταξύ των
δύο είναι σημαντική και επηρεάζει καθοριστικά τους
εισπραχθέντες τόκους.
Οταν το επιτόκιο είναι κλιμακωτό, εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε κλίμακα ποσού, σε αντίθεση με το
κλιμακούμενο, που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος διατηρεί
καταθέσεις υψηλότερες από την πρώτη κλίμακα, που
συνήθως έχει και το υψηλότερο επιτόκιο, δεν συμφέρει
να επιλέγει προγράμματα με κλιμακούμενο επιτόκιο.
Από την άλλη, αν είναι βέβαιος ότι το μέσο υπόλοιπο
δεν θα ξεπεράσει το ανώτερο ποσό της πρώτης κλίμακας, τότε μπορεί να αναζητήσει την καλύτερη δυνατή
απόδοση μεταξύ όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα
από το είδος του επιτοκίου.

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Αναστροφή της συνεχούς καθοδικής πορείας κατεγράφη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια
στο διαθέσιμο εισόδημα
και την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών,
σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε σήμερα Παρασκευή, 23/1/15 η ΕΛΣΤΑΤ
στη δημοσιότητα, για τους
τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων.
Αντίθετα, συνεχίστηκαν
οι πιέσεις στις αποταμιεύσεις αλλά και στις επενδύσεις που υποχώρησαν με διψήφιο ρυθμό το τρίτο
τρίμηνο του 2014.
Πιο αναλυτικά, Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, το

διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και
των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν
νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) - S.1M
- αυξήθηκε οριακά κατά
0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από
31,16 δισ. ευρώ σε 31,17
δισ. ευρώ.
Η τελική καταναλωτική
δαπάνη των νοικοκυριών
και των μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων εξυπηρετούν
νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά
2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ.
ευρώ σε 33,3 δισ. ευρώ.

3) Αποταμιευτικά προγράμματα. Τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ποικίλλουν
τόσο ως προς την υποχρεωτικότητα των τακτικών καταθέσεων όσο και ως προς τη δυνατότητα αναλήψεων
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Το ελάχιστο ποσό της αποταμίευσης είναι χαμηλό και
μπορεί να ξεκινά ακόμη και από το 1 ευρώ τον μήνα.
Η λύση αυτή προσφέρεται για όσους επιζητούν μια
υψηλή απόδοση, αλλά δεν θέλουν να δεσμεύονται
ως προς την ελάχιστη διάρκεια της κατάθεσης. Ετσι,
αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε ανάληψη των αποταμιεύσεών τους, η μόνη ποινή που προβλέπεται έχει
να κάνει με το ύψος του επιτοκίου. Σε γενικές γραμμές,
τα προγράμματα αυτά διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες:
- Με υποχρεωτικές καταθέσεις: Οι ετήσιες αποδόσεις
των προγραμμάτων αυτών φθάνουν ως και το 2,80%,
υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης αποταμιεύει κάθε
μήνα ένα ποσό. Αν δεν γίνει η κατάθεση, ως ποινή
προβλέπεται η σημαντική μείωση του επιτοκίου. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο καταθέτης προχωρήσει σε πρόωρη διακοπή του προϊόντος ή σε ανάληψη.
- Με περιορισμούς στις αναλύψεις. Μια δεύτερη
λύση αποτελούν τα προγράμματα που επιτρέπουν
στον πελάτη να καταθέτει χρήματα όποτε εκείνος επιθυμεί. Περιορισμοί υφίστανται μόνο ως προς τις αναλήψεις, για τις οποίες υπάρχει πλαφόν. Τα προϊόντα
αυτά συμφέρουν όσους δεν θέλουν να δεσμεύονται
για το ύψος των καταθέσεων αλλά προτιμούν να επιλέγουν τον χρόνο και το μέγεθος της αποταμίευσης.
Τράπεζα της Ελλάδος
Ιστορικό χαμηλό
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων «μιας ημέρας» είχε υποχωρήσει τον περασμένο Νοέμβριο στο
ιστορικό χαμηλό του 0,22%, μειωμένο κατά 43% σε
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
Την ίδια περίοδο η μέση απόδοση των τρεχούμενων
λογαριασμών είχε πέσει στο 0,54% (ετήσια μείωση
27%), ενώ το μέσο επιτόκιο των προϊόντων Ταμιευτηρίου
βρισκόταν στο 0,16% (ετήσια πτώση 50%). Τα παραπάνω
ποσοστά αντανακλούν τους μέσους όρους κάθε κατηγορίας προγραμμάτων.

