
Έ
να πολύ μεγάλο ποσοστό

πρατηριούχων έχει σαν κύριο

αντικείμενο την πώληση

αναψυκτικών μπίρας και εμφιαλω-

μένου νερού.

Aφού, λοιπόν, ο τζίρος τους κατά
ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προ-
έρχεται από τα ανωτέρω προαναφε-
ρόμενα είδη, άρα και η κερδοφορία
τους εξαρτάται από τα προϊόντα αυτά.

Eίναι δεδομένο, λοιπόν, ότι οι πε-
ρισσότεροι έχουν χάσει ένα πάρα
πολύ μεγάλο όγκο χονδρικών και λια-
νικών πωλήσεων από τα άλλα προ-

ϊόντα π.χ. κρασιά, οινοπνευματώδη.

H απώλεια αυτού του όγκου χον-
δρικής ή λιανικής πωλήσεως σίγουρα έχει επιπτώσεις
και στην κερδοφορία της επιχείρησης.

Πώς φθάσαμε όμως στην απώλεια ενός σημαντικού
όγκου πωλήσεων;

Kάποιοι μπορεί να ισχυρισθούν ότι άλλαξαν οι

συνήθειες των καταναλωτών ή ότι φταίει η κρίση.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι λάθος.

Aυτό όμως που λένε οι περισσότεροι είναι ότι η εμ-
πορική πολιτική των εταιρειών έσπρωξε τεχνηέντως
τον καταναλωτή να αναζητήσει προϊόντα προς άλλα
κανάλια π.χ. SM και C&C.

Mεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που

κάποιοι γιγαντώθηκαν (βλέπε SM - C&C - υπερ-

χονδρέμποροι) και κάποιοι άλλοι συρρικνώθηκαν

π.χ. πρατήρια ποτών.

Ίσως οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν να

μην αισθάνονται και πολύ άνετα, η συρρίκνωση της
αγοράς από τη μία και η ολιγοπωλιακή κατάσταση
από την άλλη, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την
αγορά γενικά.

Ίσως ήρθε ο καιρός οι εταιρείες να επαναπροσ-
διορίσουν τη στάση τους και να αλλάξουν τη στρα-
τηγική τους. Tα μηνύματα άρχισαν να έρχονται.

Kάποιες εταιρείες εκτός από τη σταθερή εκπτω-

τική πολιτική, αρχίζουν να δίνουν και κάποιες

έξτρα παροχές κατά διαστήματα.

Oι πρατηριούχοι με ψυχραιμία ας εξετάσουν
κάποιες προτάσεις, εάν τους γίνουν, υπό προϋπο-
θέσεις.

Bασικό είναι να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη που

χάθηκε. Aυτό όμως θα πάρει χρόνο.
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Προωθήστε 

το νερό το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δια-
κινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών,

σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία με
την εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την απο-
κλειστική 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 πρα-
τηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακί-
νησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα
άλλα.

Στη σελίδα 4

Ο τζίρος που χάθηκε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. Ι. Χατζηθεοδοσίου:

«Δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, ούτε και δάκρυα. 

Απαιτούνται ψυχραιμία, συνεργασία και αναπτυξιακές δράσεις»

ΙΟΒΕ: 3,3 δισ. έσοδα ΦΠΑ 

αν διπλασιαστεί το 

πλαστικό χρήμα

Δικαιώματα καταναλωτών 
Ταξιδεύοντας με πλοίο 

και κανονισμός κυλικείων

ΣΕΒΑ: Μείωση 10% της 

ζάχαρης στα αναψυκτικά

έως το 2020

Στη σελίδα 16

Στη σελίδα 8

Αναλυτικά, περίπου 1.100.000 συνταξιούχοι
υπολογίζεται πως πλήττονται από

1/1/2019 από τον επανυπολογισμό και την
περικοπή της προσωπικής διαφοράς. 

Προσωπική διαφορά είναι η διαφορά που

προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό ποσό των

σημερινών συντάξεων (είχαν απονεμηθεί ή

είχε υποβληθεί γι αυτές αίτηση μέχρι

12/5/2016) και στο ποσό που θα προκύψει

μετά τον επανυπολογισμό τους.

Σύμφωνα με την διάταξη του πολυνομο-
σχεδίου, η διαφορά αυτή θα περικόπτεται
τόσο, ώστε το σύνολο της σύνταξης να μην
μειώνεται πάνω από 18%. Τέθηκε δηλαδή
πλαφόν προστασίας στο 18%. 

Από όλους όσοι μπαίνουν στο φάσμα των
περικοπών, περίπου 450.000 θα υποστούν
και το μεγαλύτερο «μαχαίρι» στην προσωπική
διαφορά, απορροφώντας όλη την μείωση
του 18%. Μεταξύ αυτών είναι: 

•δημόσιοι υπάλληλοι με 30 και άνω έτη
υπηρεσίας (ένστολοι, γιατροί κ.α.). 

•συνταξιούχοι από το πρώην ΤΕΒΕ 
•μητέρες ανηλίκων που έχουν συνταξιο-

δοτηθεί από το ΙΚΑ, όπως και άλλοι συνταξι-
ούχοι ΙΚΑ με αρκετά υψηλές αποδοχές και
άνω των 30 ετών ασφάλιση

•συνταξιούχοι νομικοί, μηχανικοί, γιατροί,
φαρμακοποιοί,

•διπλοσυνταξιούχοι (π.χ. γιατροί του ΕΣΥ). 
«Πέραν της συρρίκνωσης ή πλήρους περι-

κοπής της προσωπικής διαφοράς, σε απομεί-
ωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος θα
οδηγήσει και η περικοπή των οικογενειακών
επιδομάτων (γάμου / τέκνων)», σημειώνει ο
πρ. υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρου-
μάνης.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, είναι πολύ πιθανόν
να πληγούν πάνω από 900.000 συνταξιούχοι
από την περικοπή των οικογενειακών επιδο-
μάτων. Περίπου οι 650.000 από αυτούς χάνουν
ταυτόχρονα και από την προσωπική διαφορά,
ενώ περί τους 250.000 χάνουν μόνο τα επι-
δόματα. 

Συντάξεις και

φάρμακα

Συνέχεια στη σελίδα 4

Σελίδα 10



Το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύ-

σης & Ποιότητας – iTQi,

τιμά την Ελλάδα και απένειμε
την Τρίτη 26 Ιουνίου, τα Βρα-

βεία Ανώτερης Γεύσης στους

Έλληνες παραγωγούς σε Τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε
αποκλειστικά γι’ αυτούς, στο
Divani Palace Acropolis. Την
τελετή απονομής τίμησαν με
την παρουσία τους ο Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων κ. Βασίλειος Κόκ-
καλης, ο Βέλγος Πρέσβης στην
Αθήνα, μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
iTQi και πολλοί αξιωματούχοι.

Στην έναρξη της εκδήλωση χαιρετισμό
απηύθυνε ο Βέλγος Πρέσβης στην Αθή-

να, κος Luc Liebaut, ο οποίος εκθείασε
τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά για την
εξαιρετική γεύση και ποιότητα τους,
προτρέποντας τους παραγωγούς να
έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κόκκαλης,
υπογράμμισε την ανάγκη οι παραγωγοί
να ξεφύγουν από το παραδοσιακό μον-
τέλο του εργάτη γης που έχουν μέχρι
και σήμερα και ν’ απευθυνθούν στις
αγορές του εξωτερικού ώστε να γνωρί-
σουν τις προτιμήσεις των πελατών τους.

Εκ μέρους του iTQi, o κ. Γιώργος Πα-
παντωνόπουλος, σύμβουλος, υπεύθυνος
για την ελληνική αγορά, καλωσόρισε
τους καλεσμένους τονίζοντας την εξαι-
ρετικά έντονη συμμετοχή τους τη φετινή
χρονιά και αφού κάλεσε κάθε εταιρία
ξεχωριστά για να παραλάβει το / τα
βραβεία της, πρότεινε τρόπους αξιοποί-
ησής τους ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη
προβολή και τα μεγαλύτερα οφέλη.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης & Ποι-
ότητας - iTQi με έδρα στις Βρυξέλλες,
είναι ο παγκόσμια πρωτοπόρος οργανι-
σμός, αφιερωμένος στην πιστοποίηση
της ΓΕΥΣΗΣ Τροφίμων και Ποτών. Από
το 2004 έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει
πάνω από 10.000 προϊόντα από 130 χώ-

ρες από όλο τον κόσμο. Για το 2018,
1850 προϊόντα από 90 χώρες κατάφεραν
να περάσουν τις απαιτητικές αξιολογήσεις
των Κριτών του iTQi και διακρίθηκαν για
την εξαιρετική τους γεύση. 

Με κριτές που επιλέγονται από τις 16
πιο περίοπτες Ευρωπαϊκές ενώσεις Αρ-
χιμαγείρων και Sommeliers, πραγματο-
ποιεί γευσιγνωσίες μία φορά το χρόνο
αξιολογώντας σε τυφλές δοκιμές προ-
ϊόντα, δίνοντας πιστοποίηση για την
καλή τους γεύση, προσφέροντας feed-
back για τις αρετές, τις αδυναμίες τους,
αλλά και κάνοντας προτάσεις για τη
βελτίωσή τους.

Έτσι, το Πιστοποιητικό Γεύσης του
iTQi γίνεται ένας ισχυρός σύμμαχος του
παραγωγού, ένα εργαλείο για τις Β2Β
εμπορικές διαπραγματεύσεις του, ιδιαί-
τερα χρήσιμο στην προσπάθειά του για
εξαγωγές αλλά και στις συζητήσεις με
τους τοπικούς διανομείς. Η πιστοποίηση
συνοδεύεται με το Βραβείο Ανώτερης
Γεύσης, που ουσιαστικά είναι το εργαλείο
για το B2C marketing του παραγωγού,
διαφοροποιώντας τον στο ράφι, δίνοντάς
του μία αφορμή για διαφήμιση του brand
του, ισχυροποιώντας την παρουσία του
στα Social Media και τον Τύπο.

Η παρουσία της Ελλάδας στο iTQi είναι
πολύ σημαντική έχοντας διαγράψει έκρη-
ξη ενδιαφέροντος και συμμετοχών τα
τελευταία χρόνια. Το 2014 τα ελληνικά
προϊόντα που διακρίθηκαν και βραβεύ-
τηκαν ήταν 35, το 2017 125 και φέτος
180! Εξαιτίας αυτού του μεγάλου εν-
διαφέροντος, η χρονιά αυτή είναι ιδιαί-
τερα σημαντική για την Ελλάδα, καθώς
το iTQi την επέλεξε ως Τιμώμενη Χώρα
προκειμένου να δώσει στους Έλληνες
παραγωγούς επιπλέον εργαλεία και παγ-
κόσμια προβολή για να τους βοηθήσει
να αναπτύξουν περισσότερο τις επιχει-
ρήσεις τους, τόσο στην εσωτερική, όσο
και στη διεθνή αγορά. «Φέτος το επίπεδο
των προϊόντων που δοκιμάστηκαν ήταν
εξαιρετικά υψηλό στο σύνολό τους»,
σημείωσε ο Eric de Spoelberch, Διευθύ-
νων Σύμβουλος του iTQi.

Tα βραβευμένα ελληνικά προϊόντα
προσφέρθηκαν αποκλειστικά στην φετινή
Τελετή Απονομής που θα πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία εκατοντάδων συμμε-
τεχόντων από όλο τον κόσμο στις Βρυ-
ξέλλες. Στο πλαίσιο δε του θεσμού της
Τιμώμενης Χώρας, εκτός από την αυξη-
μένη προβολή τους στα social media
του Ινστιτούτου, στην ιστοσελίδα του
iTQi (www.itqi.com) υπάρχει χώρος αφιε-
ρωμένος στα ελληνικά βραβευμένα προ-
ϊόντα και κάθε επισκέπτης της ιστοσελί-
δας παραπέμπεται εκεί, ενισχύοντας την
παγκόσμια προβολή τους. 

Τα ελληνικά προϊόντα αριστεύουν στο
εξωτερικό και το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύ-
σης & Ποιότητας -iTQi τα τίμησε σ’ ένα
ραντεβού γεύσης στην Αθήνα.
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Κώτης Γεώργιος                                   Πρόεδρος                                24210-49851

Λιάππης Νικόλαος                               Γεν. Γραμματέας                      24210-44054

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο

δημοσιογραφικό
όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 

EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης

EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351
www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου 
54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιμέλεια Έκδοσης - 

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ
Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Τα Βραβευμένα Ελληνικά Τρόφιμα & Ποτά

τιμήθηκαν για την αριστεία τους
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Eurogroup ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε
το περίγραμμα και για το θέμα της ελάφρυνσης

του Χρέους και για την μεταμνημονιακή εποχή που
ξεκινά για τη χώρα μας από τον Αύγουστο. Το
πρώτο συμπέρασμα που μπορεί εύκολα να βγάλει
κανείς, είναι οι διφορούμενες απόψεις σχετικά με
το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Αν κάποιος το κοιτά
από την κυβερνητική σκοπιά, τότε βρίσκει λόγους
για πανηγυρισμούς. Αν το κοιτά από την αντιπολι-
τευτική, τότε εστιάζει στο ότι θα μπορούσαμε να
πάρουμε κάτι περισσότερο. Ως άνθρωπος της αγοράς
και της πραγματικής οικονομίας, οφείλω να σταθώ
μόνο στα δεδομένα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος
ούτε για διθυραμβικά σχόλια, ούτε όμως και για
δάκρυα. Υπάρχει μία συμφωνία που μπορεί να δώσει
μία προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. 

Εννοείται ότι με την έξοδο από το πρόγραμμα
δεν τελειώνουν οι υποχρεώσεις της χώρας, καθώς θα
εφαρμοστεί αυστηρή εποπτεία με τριμηνιαίες επιθεω-
ρήσεις, σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχουμε έναντι
των δανειστών και την ικανοποίηση των δημοσιονομικών
στόχων. Επίσης πρέπει να δούμε όλες τις λεπτομέρειες,
καθώς και αυτές μπορούν να καθορίσουν την στάση
των «αγορών». 

Η ουσία είναι ότι η βιωσιμότητα του χρέους, «περνά»
μέσα από την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την
συνετή δημοσιονομική πολιτική για αρκετά χρόνια

ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί να επι-
στρέψουμε σε εποχές που υπήρχε πληθώρα παροχών
και πλέον απαιτούνται στοχευμένες δράσεις για την
προστασία των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Αυτή η εξέλιξη δεν είναι απαραίτητα αρνητική, εφόσον
όμως ως χώρα αποφασίσουμε συντεταγμένα να εστιά-
σουμε σε πρωτοβουλίες που μπορούν να στηρίξουν
αποτελεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις
μικρομεσαίες και γενικά να επενδύσουμε στην ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση των επεν-
δύσεων, στην εξωστρέφεια και στις αλλαγές που μπο-

ρούν να δώσουν ένα ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρό-
σημο, στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δυνάμεις και
στα «όπλα» που διαθέτουμε. 

Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα και αυτό οφεί-

λουμε να το κατανοήσουμε όλοι. Είναι η ώρα που

πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό,

μέσα από συνέργειες και ήρεμο πολιτικό κλίμα. Η

συμφωνία που επετεύχθη, μπορεί να στείλει ένα

ξεκάθαρο μήνυμα ότι η χώρα που μέχρι πρότινος

ήταν στο χείλος της καταστροφής, είναι σε θέση

να ορθοποδήσει και πάλι. Το αν θα τα καταφέρει

τελικά, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από

εμάς. Οι ευθύνες μας βαραίνουν όλους και κανείς
δεν έχει δικαίωμα πια να αναζητά δικαιολογίες για
την μέχρι σήμερα αρνητική πορεία της οικονομίας
μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο,
μπορούμε όμως να διδαχθούμε από τα λάθη μας

και να εξαντλήσουμε τις όποιες πιθανότητες ανάκαμψης
μας δίνει η συμφωνία που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα
της 22ας Ιουνίου. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, θα συνεχίσει
τη δράση του για την στήριξη του Έλληνα επιχειρηματία
και επαγγελματία, καθώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια
ούτε της αδράνειας, ούτε και του εφησυχασμού.  

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 22.06.2018

Θέμα: 

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. Ι. Χατζηθεοδοσίου: 

«Δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, ούτε και δάκρυα. 

Απαιτούνται ψυχραιμία, συνεργασία και αναπτυξιακές δράσεις»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tα παραπάνω οδήγησαν τον Πρόεδρο
του Σ.τ.Ε κ. Νικόλαο Σακελλαρίου στο κεί-
μενο της παραίτησης του να περιλάβει και
τις εξής δηλώσεις που αφορούσαν τους
συνταξιούχους:

«Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές

όλων μας δοκιμάσθηκαν ακόμη περισσότερο

από τα νεώτερα μνημόνια που επέβαλαν τη

λήψη και νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων,

που συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις

μισθών και συντάξεων.

Οι καταστάσεις αυτές, οδήγησαν το Δικα-

στήριο στην έκδοση σειράς αποφάσεων της

Ολομελείας του σχετικά με την μη περαιτέρω

μείωση των συντάξεων και την θεσμική θωράκιση των

προσώπων, που είναι επιφορτισμένα με βασικές απο-

στολές του Κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια,

η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη.

Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και

οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά, δέν μπορούν,

χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα, να αγνοηθούν

ούτε, πολύ περισσότερο, να παρακαμφθούν από το

νομοθέτη, με το πρόσχημα της καταρτίσεως ενός νέου

ασφαλιστικού συστήματος μέσω του επανυπολογισμού

όλων, των μέχρι σήμερα, απονεμηθεισών συντάξεων -

πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους σε καθεστώς

πλήρους ανασφαλείας, κατά παράβαση της αρχής της

εμπιστοσύνης - και μέσω της εισαγωγής, σε συνάρτηση,

πάντοτε, με τον επανυπολογισμό, ενός νέου τρόπου

υπολογισμού των εφεξής απονεμομένων συντάξεων,

μέτρα που οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, σε πε-

ραιτέρω μείωση του ύψους των συντάξεων, το οποίο,

όμως, έχει ήδη διαμορφωθεί, μετά τις αλλεπάλληλες

περικοπές τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, εκτιμούμε, ότι είναι πλέον ή

ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως του ύψους των

απονεμομένων συντάξεων, με τελικό αποτέ-

λεσμα την πλήρη εξαθλίωση όλων των συντα-

ξιούχων» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣτΕ.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί
τους συνταξιούχους είναι οι τιμές και η
συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρ-
μακα.

Σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο

που διενεργήσαμε σε τρία σκευάσματα

φαρμάκων συμπεράναμε τα εξής:

Σε ένα από τα σκευάσματα ενδεικτικά,

η τιμή που κάλυπτε το Δημόσιο ήταν 23

ευρώ, ενώ το φάρμακο από το φαρμακείο

το πήραμε 36 ευρώ.

Πληρώσαμε λοιπόν το 25% για συμμε-

τοχή στα 23 ευρώ δηλαδή, 5,75 ευρώ,

και ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 36-23= 13 ΕΥΡΩ.

Συνολικά δηλαδή 18,75 ευρώ για ένα φάρμακο

που (κατά τον ΕΟΠΥΥ) κάνει 23 ευρώ.

Όλοι γνωρίζουν αυτή την κοροϊδία αλλά “ποιούν

την νήσσα” ή αλλιώς κάνουν την πάπια.

Γενικά διαπιστώνουμε ότι οδηγούμαστε σε ανυ-

παρξία ασφάλισης και σε σημαντικά μικρότερες

συντάξεις, από τις ήδη μειωμένες που λαμβάνουμε

σήμερα.

Η μοναδική λύση για το εθνικό δράμα που

ζούμε είναι η ανάπτυξη και το μεγάλωμα της

εθνικής παραγωγής, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε

κανένα φως στο τούνελ προς αυτή την κατεύ-

θυνση.

ΦΑΡΜΑΚΟ Τ. ΕΟΠΥΥ Τ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Crestor 10 mg 3,92 11,00 €
Keppra 1000 mg 23,61 36,34 €
Plavix 75 mg 10,08 14,50 €

Συντάξεις και φάρμακα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΑΓΟΡΑ

Φέτος το καλο-
καίρι, η Coca-

Cola με πηγή έμ-
πνευσης τα νησιά
των Κυκλάδων, δη-
μιουργεί ένα μονα-
δικό συλλεκτικό
μπουκάλι και παρου-
σιάζει μέσα από μια
σύγχρονη ματιά, την
πιο ηλιόλουστη
πλευρά του Αιγαίου.

Το αγαπημένο μας
αναψυκτικό, με
«πλήρωμα» τον πο-
λιτισμό, την παρά-
δοση, την αρχιτεκτο-
νική, αλλά και τη
σύγχρονη καθημερι-
νότητα των νησιω-
τών, δημιουργεί και
τιμά με τον πιο μο-
ναδικό τρόπο τα νη-
σιά των Κυκλάδων
και «σαλπάρει» με
την πιο ιδιαίτερη
«αποσκευή», που δεν
είναι άλλη από τη
νέα συλλεκτική συ-
σκευασία, γεμάτη με
πλούσιες κυκλαδίτικες εικόνες! Μαζί
με τη συλλεκτική έκδοση του διάσημου
μπουκαλιού, στις Κυκλάδες θα περι-
μένουν τους καταναλωτές ακόμα πε-
ρισσότερες εκπλήξεις: το αγαπημένο
Coca-Cola Pop-Up Store, ένας συναρ-
παστικός διαγωνισμός στο WOAH app
για τα πιο awesome καλοκαιρινά δώρα,
αλλά και μια δράση ανακύκλωσης στη
χρυσή παραλία του Αγίου Προκοπίου
στη Νάξο!

Η συλλεκτική έκδοση του αγαπημέ-
νου brand, που θα κυκλοφορήσει σε
συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων και σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης στις Κυ-
κλάδες για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα, φροντίζει να θυμίζει σε κάθε
ταξίδι, όλους τους λόγους που οι Κυ-
κλάδες αποτελούν τον ιδανικό προ-
ορισμό! Κοσμοπολίτικα ή απομονωμέ-
να, πληθωρικά ή ανεπιτήδευτα, τα
γραφικά νησάκια των Κυκλάδων, χα-
ρακτηρίζονται από τα ίδια αιγαιοπε-
λαγίτικα στοιχεία, που μαγεύουν κάθε
επισκέπτη!

Επίσης, καθώς ο φυσικός πλούτος,
αλλά κυρίως οι φημισμένες παραλίες
των Κυκλάδων, αποτελούν πόλο έλξης
μεγάλου αριθμού τουριστών, η Coca-
Cola εντάσσει τις Κυκλάδες και συγ-
κεκριμένα την παραλία του Αγ. Προ-
κοπίου στη Νάξο σε ένα νέο πιλοτικό
πρόγραμμα που ξεκινάει μέσα στον
Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των επισκεπτών στις παραλίες, με στό-
χο τη μείωση των απορριμμάτων, την
προώθηση αποτελεσματικότερης ανα-
κύκλωσης και τη διαφύλαξη των πα-
ραλιών και της θάλασσας στις περιοχές
που τους καλοκαιρινούς μήνες συγ-
κεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών. Το πρόγραμμα καθαρισμού των
παραλιών θα τρέξει πιλοτικά σε 5 ση-
μεία φέτος στην Ελλάδα, και υπολο-
γίζεται ότι μέχρι το τέλος του καλο-

καιριού περισσότεροι από 33 τόνοι
απορριμμάτων θα έχουν συγκεντρωθεί
προς ανακύκλωση. Η πρωτοβουλία
στηρίζεται από το Ίδρυμα της Coca-
Cola (The Coca-Cola Foundation), και
υλοποιείται από την Οικολογική Εται-
ρεία Ανακύκλωσης με την υποστήριξη
της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης.

Επιπλέον, παρέα με το συλλεκτικό
μπουκάλι, στις Κυκλάδες θα βρεθεί
για πρώτη φορά και το Coca-Cola Pop-
Up Store! Το αγαπημένο μας κατά-
στημα, τις 15 πρώτες μέρες του Αυ-
γούστου πρόκειται να ταξιδέψει στα
πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλά-
δων, πραγματοποιώντας για άλλο ένα
καλοκαίρι ένα μοναδικό «Coca-Cola
Summer Tour». T-shirts, τσάντες, κα-
πέλα, αξεσουάρ και άλλα καλοκαιρινά
είδη, είναι μερικά μόνο από τα αντι-
κείμενα που θα είναι διαθέσιμα.

Καλοκαίρι, όμως, χωρίς έναν WOAH
καλοκαιρινό διαγωνισμό, γίνεται; Δε
γίνεται! Η καινούρια εφαρμογή της
Coca-Cola, το WOAH, μας προσκαλεί
στον πιο summer «κυκλαδίτικο» δια-
γωνισμό! Ο τρόπος συμμετοχής, απλός:
ανεβάζεις τη δική σου φωτογραφία
με το συλλεκτικό μπουκάλι και μπαίνεις
στην κλήρωση για να κερδίσεις εκ-
πτωτικά κουπόνια για τα πιο awesome
καλοκαιρινά αντικείμενα από το Thiki
Greece!

Κάπως έτσι, φέτος ένα αλλιώτικο
μελτέμι θα φυσήξει στο Αιγαίο. Ένα
μελτέμι που θα φέρει μαζί το συλλε-
κτικό μπουκάλι της αγαπημένης μας
Coca-Cola και δυνατές ενέργειες που
ταξιδεύουν στα αγαπημένα μας νησιά
με τον πιο μοναδικό τρόπο. Αποκτήστε
τη νέα συλλεκτική συσκευασία Coca-
Cola, γεμάτη με πλούσιες κυκλαδίτικες
εικόνες, και κρατήστε για πάντα ζων-
τανές τις αναμνήσεις από το κυκλαδί-
τικο καλοκαίρι σας!

Η Coca-Cola «ταξιδεύει» 

στις Κυκλάδες

Η Heineken απέκτησε μερίδιο 

μειοψηφίας στην Beavertown

Ηεπένδυση θα βοηθήσει την Beaver-
town να χρηματοδοτήσει την κατα-

σκευή μιας νέας πολύ μεγαλύτερης μο-
νάδας παραγωγής, ονόματι Beaverworld.

H Ηeineken απόκτησε
μερίδιο στην βρετανική
ζυθοποιία Beaverton
έναντι 40 εκατ. βρετα-
νικών λιρών.

Εκπρόσωπος
της Beaver-
town αρνήθη-
κε να δώσει
πληροφορίες για το ποσοστό που αγόρασε
ο ολλανδικός κολοσσός. Πρόσθεσε ωστόσο
πως είναι «ένα ποσοστό μειοψηφίας, οπότε
διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο και την
ελευθερία να κάνουμε αυτό που θέλου-
με».

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η
επένδυση θα βοηθήσει την Beavertown
να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας
νέας πολύ μεγαλύτερης μονάδας παρα-
γωγής, ονόματι Beaverworld.

Η Beavertown ανέφερε πως με τη νέα

μονάδα παραγωγής οι μπύρες της θα μπο-
ρούν να βρίσκονται «σε κάθε γειτονιά του
Ηνωμένου Βασιλείου και πέρα από αυτό»,
ενώ θα δημιουργήσει 150 νέες θέσεις ερ-

γασίας.
Σημειώνεται ότι η

Heineken είχε εξαγοράσει
το 50% της αμερικάνικης

ζυθοποιίας La-
gunitas το
2015 και την
π ε ρ α σ μ έ ν η
χρονιά αγόρα-

σε και το υπόλοιπο ποσοστό.
«Ο συνέταιρος αυτός επιλέχθηκε γιατί

προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα
για την Beavertown και τον Team Beaver
ώστε να συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα
όνειρα μας, να αναπτυσσόμαστε με τα-
χύτερο ρυθμό και να εκπληρώσουμε την
υπόσχεση μας να προμηθεύουμε κάθε
γειτονιά με σπουδαία μπύρα, καινοτο-
μώντας συνεχώς και ενθουσιάζοντας πε-
ρισσότερους λάτρες της μπύρας από ποτέ»
ανακοίνωσε η Beavertown.

ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με την Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης ως το 2021 και ο εμ-
πορικός διευθυντής των "ερυθρολεύκων",
Νίκος Λεπενιώτης και ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Αθανάσιος
Συριανός δεν έκρυψαν την ικανοποίησή
τους για την επίτευξη του... ντιλ. 

Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει με με-

γάλη ικανοποίηση την ανανέωση της χο-
ρηγικής συνεργασίας με την Ελληνική Ζυ-
θοποιία Αταλάντης για τα ερχόμενα 3 χρό-
νια!

Ο Εμπορικός Δ/ντης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
κ. Νίκος Λεπενιώτης, δήλωσε: "Είμαστε χα-
ρούμενοι για την ανανέωση της συνεργασίας
μας με την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης,
μια Ελληνική εταιρεία με εξαιρετικούς αν-
θρώπους και μοναδικά ποιοτικά προϊόντα
μπίρας! Ελπίζουμε μαζί, να δημιουργήσουμε
νέες μοναδικές στιγμές για τους φιλάθλους
μας, καθώς και για τους πελάτες της Ελλη-

νικής Ζυθοποιίας Αταλάντης και η σχέση
αυτή να προχωρήσει στο μέλλον με επιτυ-
χίες και για τους δύο οργανισμούς!".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, κ.
Αθανάσιος Συριανός, δήλωσε σχετικά: "Εί-
μαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για μία ακόμη
χρονιά η εζα Fine Lager και η εζα Premium
Pilsener στηρίζουν μία από τις πιο δυνατές
ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Ολυμ-
πιακός, μέσα από την ιστορική διαδρομή
του, έχει εμπνεύσει χιλιάδες Έλληνες,
όπως κι εμένα προσωπικά ως αθλητή και
ως φίλαθλο, εκφράζοντας μέσα από τους
αγώνες σαν πρότυπο, την περηφάνια και
μαχητικότητα της Ελλάδας. Η Ελληνική Ζυ-
θοποιία Αταλάντης στηρίζει με περηφάνεια
και βαθιά πίστη τον Ολυμπιακό και γίνεται
μέρος του μοναδικού ταξιδιού του, σε εκα-
τοντάδες γήπεδα στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, ευχόμενοι επιτυχία σε όλους τους
στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη".

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

θα πορεύονται σε κοινούς δρόμους
για ακόμα τρία χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές 

ανανέωσαν την συνεργασία τους ως το 2021.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πώς θα απογειωθούν 

οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων

Ποιοτικά και ανταγωνιστικά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ. 

Στην κορυφή το βαμβάκι, ο καπνός και το παρθένο ελαιόλαδο. 

Ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για να διατηρηθούν και να επεκταθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων,

διαπιστώνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού
ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι ένας τομέας
που κατά τα χρόνια της κρίσης επέδειξε αντοχή, καθώς
η πορεία του υπήρξε καλύτερη εκείνης που αφορά το
σύνολο της οικονομίας, αλλά και οι μεταποιητικές βιο-
μηχανίες τροφίμων, ποτών και καπνού παρουσίασαν
καλύτερη εικόνα εκείνης που αφορά το σύνολο της
οικονομίας. Ωστόσο, απαιτείται σειρά διαρθρωτικών
παρεμβάσεων που όχι μόνο θα διατηρήσουν τα εξα-
γωγικά πλεονεκτήματα συγκεκριμένων προϊόντων,
αλλά πιθανόν και να τα επεκτείνουν.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης,
κλίματος και ποιότητας εδάφους, παράγει ορισμένα
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας σε ποσότητες επαρκείς
τόσο για την αγροδιατροφική αυτάρκεια της χώρας,
όσο και για εξαγωγές (π.χ. το ελληνικό παρθένο ελαι-
όλαδο αξιολογείται ως το καλύτερο στον κόσμο σε
ποιότητα, ενώ σε ποσότητα η Ελλάδα είναι η τρίτη
ελαιοπαραγωγός χώρα παγκοσμίως).

Μάλιστα, λόγω αυτών των συνθηκών, κατέχει την
πρώτη θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ από
άποψη συγκριτικού εξαγωγικού πλεονεκτήματος τα
τελευταία 17 έτη σε 5 κατηγορίες αγροτικών προϊόντων,
ενώ κατέχει καλή θέση με κριτήριο τον ίδιο δείκτη,
στην ίδια ομάδα χωρών, σε άλλα 21 αγροτικά προϊόν-
τα.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση από πλευράς εξα-
γωγικού πλεονεκτήματος βρίσκονται το βαμβάκι και
ακολουθούν ο μη επεξεργασμένος καπνός, το παρθένο
ελαιόλαδο, τα συντηρημένα και παρασκευασμένα
φρούτα (πλην χυμών), οι ρίζες και σπόροι λαχανικών

παρασκευασμένοι ή συντηρημέ-
νοι.

Οι προτάσεις

Σύμφωνα με την ΤτΕ, πιθανόν,
μετά τις απαραίτητες βελτιώσεις
στο οικονομικό περιβάλλον και
σ,τις υποδομές του πρωτογενούς
τομέα, να καταδειχθεί ότι η Ελ-
λάδα μπορεί να έχει ισχυρό εξα-
γωγικό πλεονέκτημα καθώς υπάρ-
χουν δυνατότητες περαιτέρω βελ-
τίωσης της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων μέσω:

- συνένωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και εκμε-
τάλλευσης οικονομιών κλίμακας

- επενδύσεων στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία
- ηλικιακής ανανέωσης και επιμόρφωσης του εργατικού

δυναμικού
- σύνδεσης του τουρισμού με τοπικά προϊόντα ποι-

ότητας, την τοπική γαστρονομία και την παράδοση
μιας περιοχής,

- ανάληψης πρωτοβουλιών από την πολιτεία και
τους εξαγωγικούς φορείς για τη δημιουργία ενός brand
name των προϊόντων στο εξωτερικό

- δημιουργίας χρηματοδοτικών προϊόντων για την
ενίσχυση των δυναμικών παραγωγικών μονάδων.

Ο μικρός κλήρος

Η TτΕ αναδεικνύει το πρόβλημα του μικρού κλήρου
και γι' αυτό άλλωστε προβάλλει ως κυρίαρχη παρέμβαση
τη συνένωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της

εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακος.
Είναι ενδεικτικό άλλωστε, στα τρία πρώτα σε συγ-

κριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα προϊόντα, η μέση καλ-
λιεργούμενη έκταση σπόρων και ινών βαμβακιού φθάνει
μόλις τα 6 εκτάρια (60 στρέμματα) στην Ελλάδα και
είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στην αμέσως
επόμενη σε συγκριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα χώρα,
την Ισπανία, αλλά και στη Βουλγαρία (12 εκτάρια και
στις δύο περιπτώσεις).

Το ίδιο συμβαίνει και με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις
καπνού, όπου η μέση έκταση είναι 1,4 εκτάρια στην
Ελλάδα, έναντι 4,8 εκταρίων στην ΕΕ (στοιχεία από 12
χώρες). Στις ελαιοκαλλιέργειες για παραγωγή λαδιού
η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, καθώς η Ελλάδα κα-
ταγράφει μέση καλλιεργούμενη έκταση 1,5 εκτάρια,
έναντι 2,1 εκταρίων κατά μέσο όρο στις ελαιοπαραγω-
γούς χώρες της Μεσογείου (με εξαίρεση την Ισπανία,
όπου η μέση καλλιεργούμενη έκταση είναι 5,7 εκτά-
ρια).

Δεν υπόκειται σε φόρο και σε ειδική εισφορά
αλληλεγγύης, αλλά ούτε σε κατάσχεση, το

επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης
που καταβάλλεται σε ανέργους.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γιώργου Πιτσιλή, (ΠΟΛ 1124/2018), με την οποία
αποσαφηνίζεται ότι το επίδομα κατάρτισης είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορο-
λογική διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά
ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι διατάξεις ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, όπως διευκρινίζεται
στην εγκύκλιο. 

ΑΑΔΕ: Δεν υπόκειται 

σε φόρο, εισφορά ή 

κατάσχεση το επίδομα 

εκπαίδευσης

ΣΕΒΑ: Μείωση 10% της ζάχαρης 

στα αναψυκτικά έως το 2020

Εθελοντική δέσμευση για μείωση κατά 10% της ζά-
χαρης σε ανθρακούχα και μη ανθρακούχα αναψυκτικά

(με περιεχόμενο φρούτου 0-24,9%), παγωμένο τσάι
και προϊόντα έτοιμου καφέ, αθλητικά και ενεργειακά
ποτά των εταιρειών-μελών του μέχρι το 2020, ανα-
λαμβάνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ανα-
ψυκτικών (ΣΕΒΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία
ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των
καταναλωτών σχετικά με την πρόσληψη ζάχαρης και
στην πρόσκληση των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για μία συντονισμένη προσέγγιση στην ανα-
σύνθεση των προϊόντων τροφίμων, στην οποία περι-
λαμβάνεται η μείωση της ζάχαρης.

Παράλληλα, προστίθεται στις προσπάθειες μείωσης
της ζάχαρης στο πλαίσιο της δέσμευσης που ανέλαβε
η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Βιομηχανιών Ανα-
ψυκτικών (UNESDA) τον Φεβρουάριο 2017.

Ο κλάδος των αναψυκτικών στην Ευρώπη έχει πετύχει
μείωση κατά 12% της ζάχαρης στα ανθρακούχα και μη
ανθρακούχα αναψυκτικά του την περίοδο 2000-2015
και έχει δεσμευτεί για περαιτέρω μείωση κατά 10%
μέχρι το 2020.

«Στη δέσμευση του ΣΕΒΑ θα μετράται η μέση περιε-
κτικότητα σε ζάχαρη ανά 100 ml με βάση τον όγκο
πωλήσεων, ενώ η πρόοδός μας θα παρακολουθείται
από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα και θα τη μοιραζό-
μαστε με ενδιαφερόμενους φορείς» αναφέρεται στην
ανακοίνωση.

Ο κλάδος των αναψυκτικών στην Ελλάδα είναι πρω-

τοπόρος στη μείωση της ζάχαρης, με το ταξίδι του να
ξεκινάει τη δεκαετία του 1980, όταν κυκλοφόρησαν
στην αγορά τα πρώτα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη και
επομένως χωρίς θερμίδες. Στα αναψυκτικά η μείωση
της ζάχαρης οδηγεί απευθείας σε μείωση θερμίδων.

Η πρόεδρος του ΣΕΒΑ, Αγγελική Πατρούμπα, δήλωσε
σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο κλάδος
των αναψυκτικών στην Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό
βήμα μπροστά με μία δέσμευση που απαντά στον
στόχο της ΕΕ για περαιτέρω μείωση της ζάχαρης κατά
10%. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα
για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να ελέγχουν
καλύτερα την πρόσληψη θερμίδων για τους ίδιους και
τις οικογένειές τους. Για την επίτευξη του φιλόδοξου
στόχου μας αξιοποιούμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων
και καλούμε και άλλες εταιρείες του κλάδου, καθώς
και άλλες κατηγορίες τροφίμων και ποτών, να συ-
στρατευθούν στην προσπάθειά μας, προσφέροντας
στους καταναλωτές επιλογές που τους βοηθούν να
μειώσουν την πρόσληψη ζάχαρης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιμέτωποι με την υποχρέωση να πληρώσουν έως και
6 διαφορετικούς φόρους για τα εισοδήματα του 2017,

την ακίνητη περιουσία του 2018 και τα οχήματα που σκο-
πεύουν να χρησιμοποιήσουν το 2019 θα βρεθούν εκατομ-
μύρια φορολογούμενοι.  Μέχρι το τέλος Ιουλίου περίπου
2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν καταβάλει
στα δημόσια ταμεία ένα ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον
1,1 δισ. ευρώ για να εξοφλήσουν την πρώτη δόση των φό-
ρων που θα έχουν βεβαιωθεί από την εκκαθάριση των φε-
τινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων.

Ακολουθούν άλλες δύο δόσεις, συνολικού ύψους άνω
των 2,2 δισ. ευρώ, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να εξο-
φληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η δεύτερη έως το
τέλος Νοεμβρίου 2018. Επιπλέον, έως το τέλος Ιουλίου
πάνω από 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα
πρέπει να έχουν εξοφλήσει την πρώτη δόση του φόρου
εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση
του 2017. Ακολουθούν άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες
λήγουν στα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018. 

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου, εξάλλου, περίπου 6,3 εκα-
τομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν
πληρώσει την πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ENΦIA). Ακολουθούν άλλες 4 δόσεις, που λήγουν
στα τέλη των μηνών Οκτωβρίου 2018, Νοεμβρίου 2018,
Δεκεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019.

Τέλος, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018,
πάνω από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύ-
κλων θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για
το έτος 2019.

Συνολικά, εντός του χρονικού διαστήματος από τον
Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως και το τέλος Ιανουαρίου
2019 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες
χιλιάδες νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν:
φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος
επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το
φορολογικό έτος 2017, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) για το 2018 και τέλη κυκλοφορίας για το 2019.  Τα
συνολικά πληρωτέα ποσά των παραπάνω φόρων υπερβαί-
νουν τα 10 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και η 5η δόση
του ΕΝΦΙΑ, η οποία πρέπει να πληρωθεί τον Ιανουάριο του

2019, (αλλά πιστώνεται στον προϋπολογισμό του 2018)
το συνολικό ύψος των 6 αυτών επιβαρύνσεων εκτοξεύεται
στα 10,83 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά οι φορολογικές υποχρεώσεις με τις οποίες θα
βρεθούν αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι τους προσεχείς
6 μήνες είναι οι εξής:

1) Ο φόρος για τα εισοδήματα του 2017: Στις 31 Ιουλίου
εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης
του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού
έτους 2017. Υπολογίζεται ότι φέτος περίπου 2,5 εκατομμύρια
νοικοκυριά θα κληθούν να καταβάλουν ως πρώτη δόση
φόρου εισοδήματος ποσά συνολικού ύψους άνω των 650
εκατ. ευρώ. Η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία
εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου (μέχρι τις 28/9) και η
τρίτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου
(μέχρι 30/11). Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος
που πρέπει να πληρώσουν φέτος περισσότερα από 2,5
εκατομμύρια νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2 δισ.
ευρώ.

Στις 31-7-2018 λήγει επίσης η προθεσμία εξόφλησης
της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για πάνω από
250.000 νομικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λπ.). Ακολουθούν
άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, ώστε ο φόρος να εξοφληθεί
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018. Το συνολικό ποσό του
φόρου εισοδήματος που πρέπει να καταβάλουν τα νομικά
πρόσωπα έως τις 31-12-2018 υπερβαίνει τα 2,65 δισ. ευρώ.

2) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα
του 2017: Στα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φο-

ρολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων περιλαμβάνεται και η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η
οποία επιβαρύνει κάθε φυσικό
πρόσωπο με ατομικό ετήσιο -δη-
λωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα
έτους 2017 μεγαλύτερο των
12.000 ευρώ. Η εισφορά υπολο-
γίζεται με συντελεστές κλιμακού-
μενους από 2,2% έως 10%.

Το συνολικό ποσό ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης που θα κλη-
θούν να πληρώσουν με τα φετινά
εκκαθαριστικά τους οι φορολο-
γούμενοι με ετήσια εισοδήματα
έτους 2017 μεγαλύτερα των
12.000 ευρώ υπολογίζεται σε 1
δισ. ευρώ. Τα ποσά της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης συμβεβαι-
ώνονται με τα ποσά του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων,
οπότε το χρονοδιάγραμμα τμη-
ματικής αποπληρωμής είναι το
ίδιο με του φόρου εισοδήματος.
Έτσι, στις 31 Ιουλίου εκπνέει η
προθεσμία για την εξόφληση της
πρώτης δόσης της συγκεκριμένης
εισφοράς. 

3) Το τέλος επιτηδεύματος για
τη χρήση του 2017: Με τα φετινά
εκκαθαριστικά σημειώματα των
δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων εκα-
τοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες οφείλουν να πληρώ-
σουν τέλος επιτηδεύματος από
500 έως 650 ευρώ. Η υποχρέωση

καταβολής των συγκεκριμένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως
του εάν ο υπόχρεος είχε κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια
του 2017. Το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί φθάνει τα 185 εκατ. ευρώ.
Επίσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό του τέλους επιτη-
δεύματος των νομικών προσώπων ανέρχεται σε 250 εκατ.
ευρώ.

4) Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για ΙΧ αυτοκίνητα
μεγάλου κυβισμού, σκάφη αναψυχής, πισίνες και αεροσκάφη:
Όσοι φορολογούμενοι κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2017
αυτοκίνητα ΙΧ με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατο-
στών τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση από το 2008 και μετά, σκάφη αναψυχής
μήκους άνω των 5 μέτρων, πισίνες και αεροσκάφη οφείλουν
να πληρώσουν μαζί με τους προηγούμενους φόρους και
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Η προθεσμία για την κα-
ταβολή της πρώτης δόσης και αυτού του φόρου εκπνέει
στις 31 Ιουλίου, καθώς πρέπει να εξοφληθεί μαζί με τον
φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5) Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του
2018: Το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν
αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα
TAXISnet 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου
50.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά
σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που πρέπει να καταβάλουν για το 2018.
Από τους φορολογούμενους αυτούς περίπου 6,3 εκατομ-
μύρια θα κληθούν να καταβάλουν 3,2 δισ. ευρώ για τον
φετινό ΕΝΦΙΑ (λεπτομερές ρεπορτάζ στις σελ. 3, 4 και 5)

6) Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019: Στο δίμηνο Νοεμ-
βρίου-Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 5 εκατομμύρια κάτοχοι
αυτοκινήτων και δικύκλων θα κληθούν να καταβάλουν τα
τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2019. 

Το συνολικό ποσό των τελών που θα πρέπει να πληρώσουν
οι ιδιοκτήτες οχημάτων για το έτος 2019 ανέρχεται σε 1,2
δισ. ευρώ. 

Τι θα πληρώσουμε

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος για τα εισοδήματα του 2017: Το συνολικό ποσό
του φόρου εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν φέτος
περισσότερα από 2,5 εκατ. νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα
υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό του φόρου ει-
σοδήματος που πρέπει να καταβάλουν τα νομικά πρόσωπα
έως τις 31-12-2018 υπερβαίνει τα 2,65 δισ. ευρώ.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του
2017: Η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακού-
μενους από 2,2% έως 10%. Το συνολικό ποσό ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης που θα κληθούν να πληρώσουν οι
φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα το 2017 μεγαλύτερα
των 12.000 ευρώ υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ. 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 

Το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2017: Με τα
φετινά εκκαθαριστικά χιλιάδες μικρομεσαίοι και επαγγελ-
ματίες οφείλουν να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος από
500 έως 650 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα κληθούν να
πληρώσουν φέτος φθάνει τα 185 εκατ. ευρώ. Επίσης, το
συνολικό πληρωτέο ποσό του τέλους επιτηδεύματος των
νομικών προσώπων ανέρχεται σε 250 εκατ.

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Όσοι φορολογούμενοι κατείχαν κατά τη διάρκεια του
2017 αυτοκίνητα ΙΧ με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών
εκατοστών τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην
ΕE από το 2008 και μετά, σκάφη αναψυχής μήκους άνω
των 5 μέτρων, πισίνες και αεροσκάφη οφείλουν να πλη-
ρώσουν και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. 

ΕΝΦΙΑ

Το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν αναρ-
τηθεί για 7,35 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 50.000 εταιρείες
και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά με τον ΕΝΦΙΑ
για το 2018. Από τους φορολογούμενους αυτούς περίπου
6,3 εκατ. θα καταβάλουν περίπου 3,2 δισ. ευρώ για τον
φετινό ΕΝΦΙΑ. 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 5
εκατομμύρια κάτοχοι αυτοκινήτων και δικύκλων θα κληθούν
να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019. Το συ-
νολικό ποσό ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Έξι φόροι - φωτιά μέχρι τον Ιανουάριο
Επιβαρύνσεις άνω των 10,8 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα του 2017, 

τα ακίνητα του 2018 και τα αυτοκίνητα του 2019

Ηδιείσδυση των ηλεκτρονικών
πληρωμών είχε σημαντικά θετικό

αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρ-
φωση, συμβάλλοντας τουλάχιστον
στο 50% της ετήσιας αύξησης των
εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε
το 2017, ωστόσο εφόσον το πλαστικό
χρήμα διπλασιαζόταν προσεγγίζοντας
τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους,
τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα αυξάνον-
ταν κατά 3,3 δισ. τον χρόνο, όπως
προκύπτει από μελέτη του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευ-
νών (ΙΟΒΕ).

Η μελέτη συμπεραίνει ότι είναι
χρήσιμο να ληφθούν περισσότερο
στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να ενι-
σχυθεί περαιτέρω η διείσδυση των
ηλεκτρονικών πληρωμών, προοπτική
η οποία θα αποφέρει σημαντικά με-
γαλύτερα δημοσιονομικά οφέλη.

Όπως τονίζεται στη μελέτη, η Ελ-
λάδα παραμένει στην έβδομη χαμη-
λότερη θέση στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά
την αξία συναλλαγών με κάρτα ως
ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης
(Ελλάδα το 2017: 20,1% - μ.ο. Ε.Ε.
28 το 2016: 34,9%).

Με βάση διεθνείς πρακτικές για το
μερίδιο χρήσης καρτών προς ιδιωτική

κατανάλωση, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ
θα ήταν υψηλότερα κατά 21% (3,3
δισ.) αν η Ελλάδα έφθανε τον μέσο
επίπεδο χρήσης καρτών της Ε.Ε.
Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε κατά
την παρουσίαση της μελέτης -την
οποία έκανε ο γενικός διευθυντής
του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας-
πρόκειται για «έναν ΕΝΦΙΑ και κάτι
παραπάνω».

Με βάση μια πιο ομοιογενή διείσ-
δυση χρήσης καρτών ανά κλάδο και
περιοχή, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ
θα ήταν υψηλότερα κατά:

25% (3,9 δισ.) αν το μερίδιο χρήσης
καρτών στον κλάδο εστίασης έφθανε
το μερίδιο του κλάδου στην ιδιωτική
κατανάλωση

12% (2 δισ. ευρώ) αν το μερίδιο
χρήσης καρτών σε συναλλαγές με
ελεύθερους επαγγελματίες έφθανε
το μερίδιο των υπηρεσιών των επαγ-
γελματιών στην ιδιωτική κατανάλω-
ση

8% (1,3 δισ.) ή 5,9% (930 εκατ.) αν
η χρήση καρτών στην ηπειρωτική
Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης, και στη νησιωτική Ελλάδα αν-
τίστοιχα, προσέγγιζαν το μερίδιο των
περιοχών αυτών στο ΑΕΠ.

ΙΟΒΕ: 3,3 δισ. έσοδα ΦΠΑ 

αν διπλασιαστεί το πλαστικό χρήμα
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Μειωμένος κατά 1,77% έως και 34,78% αναμένεται να
είναι ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(ΕΝΦΙΑ) που θα πληρώσουν φέτος όσοι φορολογούμενοι
έχουν ακίνητα σε περιοχές όπου καταγράφονται σημαντικές
μειώσεις αντικειμενικών τιμών, καθώς επίσης και σε «λαϊκές»
περιοχές όπου οι αντικειμενικές τιμές αφετηρίας (τιμές
ζώνης) παρέμειναν αμετάβλητες στα 550 ευρώ ανά τ.μ. και
στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ. 

Αντιθέτως, σε όσες περιοχές οι νέες αντικειμενικές τιμές
σημείωσαν σημαντική άνοδο, ο κύριος ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν
να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι αυξημένος
κατά 3,57% έως και 53,33%. 

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018 θα εκδοθούν στα τέλη
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και θα εξοφληθούν σε
πέντε μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται
τον Ιανουάριο του 2019.

Στην πλειονότητα των περιοχών, πάντως, ο κύριος ΕΝΦΙΑ
θα είναι ίδιος με πέρυσι, καθώς οι αντικειμενικές τιμές αφε-
τηρίας (οι τιμές ζώνης ανά τ.μ.), με βάση τις οποίες θα υπο-
λογιστεί ο συγκεκριμένος φόρος, είτε έχουν μεταβληθεί
ελάχιστα (αυξήθηκαν ή μειώθηκαν σε ποσοστά χαμηλότερα
του 10%) είτε παρέμειναν αμετάβλητες. 

Πώς διαμορφώνεται το κατώτερο και το ανώτερο ποσό

που θα καταβάλουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον

ΕΝΦΙΑ

Γενικά, ο αριθμός των φορολογουμένων που θα κληθούν
να πληρώσουν κύριο ΕΝΦΙΑ ίδιο ή μειωμένο σε σύγκριση με
πέρυσι φθάνει τους 5.446.143 ή το 85% του συνόλου των
υπόχρεων φυσικών προσώπων, ενώ οι φορολογούμενοι που
θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα είναι
μόλις 947.671 ή το 15% του συνόλου των υπόχρεων.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι η ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών παρενέβη νομοθετικά, κατα-
θέτοντας στη Βουλή και ψηφίζοντας διατάξεις με τις οποίες
διευρύνονται κατά 50 ευρώ το 1ο και το 3ο κλιμάκιο υπολο-
γισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες φορο-
λογούμενοι με ακίνητα σε «φθηνές» και «λαϊκές» περιοχές να
μη μεταβούν σε υψηλότερα κλιμάκια υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ (όπου ισχύουν μεγαλύτεροι βασικοί συντελεστές φό-
ρου), εξαιτίας αυξήσεων στις αντικειμενικές τιμές (στις τιμές

ζώνης). 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες

περιοχές που αυξήθηκε η αντικειμενική αξία, ο
ΕΝΦΙΑ δεν αυξάνεται εάν η τιμή του ακινήτου
παραμένει στο ίδιο κλιμάκιο του φόρου ακινήτων.
Παράδειγμα, για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή
η οποία είχε τιμή ζώνης 1.550 ευρώ και αυξήθηκε
σε 2.000 ευρώ ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ δεν αυξάνεται,
καθότι η τιμή παραμένει εντός του ίδιου κλιμα-
κίου.

Το αντίστροφο ισχύει για τις ζώνες όπου ση-
μειώθηκε μείωση των αντικειμενικών αξιών.
Ακόμη, οι όποιες αυξήσεις των αντικειμενικών
τιμών στα χαμηλής αξίας ακίνητα εξομαλύνθηκαν
με τη διεύρυνση των πρώτων κλιμακίων.

Συγκεκριμένα:
α) Το ανώτατο όριο του 1ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί

συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από
500 σε 550 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 551 έως
750 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει
το 2ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ
2,8 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές
τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 500 ευρώ ανά τ.μ.
και μετά από μια αύξηση 10% έφθασαν στα 550 ευρώ ανά
τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών παραμένουν στο 1ο
κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο
βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από
τα 2 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να παραμείνει στα 2 ευρώ
ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παραμένει
στα 550 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ μειώνεται για τους
ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές
αυτές «πέφτουν» από το 2ο στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού
του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσ-
διορίζεται ο φόρος μειώνεται αυτόματα από τα 2,8 στα 2
ευρώ ανά τ.μ.

β) Το ανώτατο όριο του 3ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί
συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ., αυξάνεται
από 1.000 σε 1.050 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίζεται στα
1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης
που καλύπτει το 4ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής
3,7 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι, σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμε-

νικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 800-1.000
ευρώ ανά τ.μ. και μετά την επιβολή αυξήσεων έφθασαν τα
1.050 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων παραμένουν
στο 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέ-
λεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυ-
ξηθεί από τα 2,9 στα 3,7 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να παραμείνει
στα 2,9 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή
ζώνης παραμένει αμετάβλητη στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ. ο
κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακί-
νητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «πέφτουν» από το
3ο στο 2ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συν-
τελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώνεται
αυτόματα από τα 3,7 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ.

Μια αντιπροσωπευτική εικόνα των επιπτώσεων που θα
έχουν οι αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των ακι-
νήτων στο ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ τον οποίο θα κληθούν να
καταβάλουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο πάνω από 6,3
εκατομμύρια νοικοκυριά αποτυπώνεται στους αναλυτικούς
πίνακες παραδειγμάτων που παρουσιάζει σήμερα η «Ν». 

Στους πίνακες αυτούς έχει υπολογιστεί ο κύριος ΕΝΦΙΑ
των ετών 2017 και 2018 που αντιστοιχεί σε διαμέρισμα 1ου
ορόφου 80 τετραγωνικών μέτρων παλαιότητας 15 ετών το
2017 και 16 ετών το 2018, για τις ζώνες κάθε μεγάλης
πόλεως της χώρας όπου ισχύουν -πριν και μετά τις πρόσφατες
αναπροσαρμογές- οι κατώτερες και οι ανώτερες αντικειμενικές
τιμές αφετηρίας (τιμές ζώνης ανά τ.μ.). 

ΑΚΙΝΗΤΑ

Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε φέτος 

με τις νέες αντικειμενικές τιμές
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Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου
του Τελ Αβίβ δείχνει ότι υπάρχει

ελπίδα για τη θεραπεία ορισμένων εκ
γενετής μεταβολικών ασθενειών η
οποία βρίσκεται στο πράσινο τσάι και
στο κόκκινο κρασί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι
περισσότεροι άνθρωποι με κληρονο-
μικές μεταβολικές διαταραχές γεννι-
ούνται με ένα ελαττωματικό γονίδιο
που οδηγεί σε κρίσιμη ανεπάρκεια εν-
ζύμων. Ελλείψει θεραπείας, πολλοί
ασθενείς με μεταβολικές διαταραχές
που είναι εκ γενετής, πρέπει να τηρούν
μια αυστηρή και απαιτητική δίαιτα σε
όλη τη ζωή τους. Αυτή η νέα έρευνα
διαπιστώνει ότι ορισμένες ενώσεις που
απαντώνται στο πράσινο τσάι και στο
κόκκινο κρασί μπορεί να εμποδίσουν
το σχηματισμό τοξικών μεταβολιτών.

Η έρευνα διεξήχθη από τον καθηγητή
Ehud Gazit της Σχολής Επιστημών Ζωής
της TAU και της διδακτορικού φοιτή-
τριας  Shira Shaham-Niv και δημοσιεύ-
τηκε στο περιοδικό Nature Chemistry
Communications.

Οι ερευνητές εξέτασαν δύο ενώσεις.
Την galant epigallocatechin, γνωστή
ως EGCG, που βρίσκεται στο πράσινο
τσάι, η οποία έχει προσελκύσει την
προσοχή στην ιατρική κοινότητα για
τα πιθανά οφέλη της στην υγεία και,
το ταννικό οξύ, που βρίσκεται στο κόκ-
κινο κρασί, το οποίο είναι γνωστό ότι
εμποδίζει τον σχηματισμό δομών το-
ξικού αμυλοειδούς που προκαλούν
νευροεκφυλιστικές διαταραχές όπως
η νόσος του Alzheimer και η νόσος
του Parkinson.

«Στην περίπτωση συγγενών μεταβο-
λικών νόσων, το σώμα δεν παράγει
ένα ζωτικό μεταβολικό ένζυμο», δή-
λωσε η Shaham-Niv.  «Ως αποτέλεσμα,
οι μεταβολίτες - ουσίες που είναι, με-
ταξύ άλλων, τα δομικά στοιχεία του
DNA και των πρωτεϊνών - συσσωρεύον-
ται στο σώμα. Αυτή η ανεξέλεγκτη
συσσώρευση είναι τοξική και μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές αναπτυξιακές
και ψυχικές διαταραχές».

«Η νέα μας μελέτη αποδεικνύει για
άλλη μια φορά τη δυνατότητα της φύ-
σης να παράγει το καλύτερο “φάρμακο”
για να θεραπεύσει κάποιες από τις χει-
ρότερες ανθρώπινες ασθένειες».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ασθέ-
νειες όπως η φαινυλκετονουρία (PKU),
η οποία προκαλεί τη συσσωμάτωση
του μεταβολίτη φαινυλαλανίνη, είναι
μια κοινή νόσος μεταβολισμού. Όμως
τα βρέφη που γεννιούνται με αυτή
πρέπει να τηρούν αυστηρή δίαιτα απαλ-
λαγμένη από φαινυλαλανίνη για το
υπόλοιπο της ζωής τους. Εάν δεν το
κάνουν, μπορεί να αντιμετωπίσουν σο-
βαρά εξελισσόμενα αναπτυξιακά προ-
βλήματα.

Αυτό ωστόσο, είναι απίστευτα δύ-
σκολο καθώς η φαινυλαλανίνη βρί-
σκεται στα περισσότερα από τα τρόφιμα
που καταναλώνουμε, όπως αναφέρει
η Shaham-Niv. «Η αποφυγή ορισμένων
ουσιών είναι ο μόνος τρόπος να απο-
τραπούν οι εξουθενωτικές μακροχρό-
νιες επιπτώσεις των συγγενών διατα-
ραχών του μεταβολισμού. Ελπίζουμε

ότι η νέα μας προσέγγιση θα διευκο-
λύνει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων
για τη θεραπεία αυτών των διαταραχών»
συμπλήρωσε.

Η νέα έρευνα βασίζεται σε δύο προ-
ηγούμενες μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν στο εργαστήριο TAU του Prof.
Gazit. Στην πρώτη μελέτη, η φαινυλα-
λανίνη αποδείχθηκε ότι είναι ικανή να
αυτοσυναρμολογείται και να σχηματίζει
αμυλοειδείς δομές όπως αυτές που
παρατηρούνται σε νόσους όπως το
Alzheimer, το Parkinson και άλλες νευ-
ροεκφυλιστικές νόσους. Στη δεύτερη
μελέτη, που έγινε από τη Shaham-
Niv, άλλοι μεταβολίτες που συσσω-
ρεύονται σε εγγενείς συγγενείς μετα-
βολικές ασθένειες έδειξαν ότι υφί-
στανται διαδικασίες αυτοσυναρμολό-
γησης και σχηματίζουν τοξικά αμυλο-
ειδή συσσωματώματα.

«Και οι δύο μελέτες οδήγησαν στην
αναθεώρηση της κατανόησης των με-
ταβολικών νοσημάτων από την ερευ-
νητική κοινότητα», δήλωσε η Shaham-
Niv συμπληρώνοντας ότι στη νέα με-
λέτη εξέτασαν αν τα μόρια που εντο-
πίστηκαν σε παλαιότερες μελέτες για
τη νόσο Alzheimer και άλλες αμυλο-
ειδείς νόσους, οι οποίες είναι γνωστό
ότι αναστέλλουν το σχηματισμό αμυ-
λοειδών συσσωματωμάτων, θα μπο-
ρούσαν επίσης να βοηθήσουν στην
εξουδετέρωση της διαδικασίας σχη-
ματισμού αμυλοειδών μεταβολιτών σε
μεταβολικές ασθένειες.

«Εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή κα-
τανόησης του ρόλου και της σημασίας
των μεταβολιτών σε διάφορες ασθέ-
νειες, συμπεριλαμβανομένων των με-
ταβολικών ασθενειών, των νευροεκ-
φυλιστικών ασθενειών και ακόμη και
του καρκίνου» κατέληξε η Shaham-
Niv.  «Τα εργαλεία που αναπτύξαμε
είναι πρωτοποριακά και έχουν τεράστιες
δυνατότητες να βοηθήσουν ένα ευρύ
φάσμα ασθενών στο μέλλον».
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ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Γαρίδες σαγανάκι άσπρο με ούζο

Υλικά:

•1/2 κιλό γαρίδες μεσαίες
•ελαιόλαδο
•1 κ.γ. μπούκοβο
•2 σκελίδες σκόρδο
•2 κ.σ. μουστάρδα
•1/2 ποτηράκι ούζο και λίγο κονιάκ
•200 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
•1 ποτηράκι κρέμα γάλακτος
•λίγο θρούμπι ή θυμάρι
•αλάτι
•πιπέρι
•1/2 κ.σ. βούτυρο αγελάδος φρέσκο

Εκτέλεση: 

Σε πολύ λίγο ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε λίγο το σκόρδο
κομμένο στη μέση. Το αφαιρούμε και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε
τις γαρίδες καθαρισμένες. Αφού τις τσιγαρίσουμε λίγο, προ-
σθέτουμε το ούζο και το κονιάκ και μετά τη μουστάρδα. 

Προσθέτουμε αλάτι λίγο, πιπέρι και το μπούκοβο. Αφήνουμε

σε σιγανή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 5' (ίσως
χρειαστεί λίγο νερό). 

Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε να λιώσει.
Ρίχνουμε την παρμεζάνα και την κρέμα γάλακτος. Σβήνουμε
την φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Τέλος, προσθέτουμε και το θρούμπι.

Τα παιδιά εκτίθενται σε 30% περισσό-
τερη ατμοσφαιρική ρύπανση, σε σχέ-

ση με τους ενήλικες, καθώς το χαμηλό-
τερο ύψος οδηγεί σε μεγαλύτερη έκθεση
στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, σύμ-
φωνα με νέα έκθεση της περιβαλλοντι-
κής ΜΚΟ Global Action Plan.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της βρε-
τανικής Telegraph, οι γονείς καλούνται
να επιλέξουν πιο ήσυχους δρόμους για
να προστατεύσουν τα παιδιά από τον
τοξικό αέρα, καθώς και να μειώσουν τη
χρήση των Ι.Χ., επειδή η ρύπανση μέσα
στα οχήματα είναι κατά 50% υψηλότερη
από ό,τι στο πεζοδρόμιο.

Η εισπνοή μολυσμένου αέρα αυξάνει
τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας
στους νέους, συμπεριλαμβανομένων
καρδιακών παθήσεων και άσθματος, και
πιθανώς επηρεάζει αρνητικά την ανά-
πτυξη των πνευμόνων τους.

Ωστόσο, η έκθεση των νέων στη ρύ-
πανση είναι 2,5 φορές χαμηλότερη αν
ακολουθήσουν μια διαδρομή κατά μήκος
ήσυχων δρόμων, από ό,τι εάν περπατούν
κατά μήκος πολυσύχναστων δρόμων,

αποκαλύπτει η έρευνα.
Η έρευνα εξέτασε παιδιά και ενήλικες

σε τέσσερις πόλεις του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, το Μάντσεστερ, το Λιντς, τη
Γλασκώβη και το Λονδίνο. Οι συμμετέ-
χοντες μετέφεραν μαζί τους ένα μετρητή
ατμοσφαιρική ρύπανσης για δέκα λεπτά
ενώ περπατούσαν κατά μήκος μιας ήσυ-
χης διαδρομής, ενός πολυσύχναστου
δρόμου, ή ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο
ή λεωφορείο σε κίνηση.

Προηγούμενη ανάλυση από τη UNICEF
Βρετανίας αποκάλυψε ότι ένα στα τρία
παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου ζουν
σε περιοχές με μη ασφαλή επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, γεγονός που
θα μπορούσε να τους δημιουργήσει μα-
κροχρόνια προβλήματα υγείας. Περίπου
4,5 εκατομμύρια παιδιά, συμπεριλαμ-
βανομένων 1,6 εκατομμυρίων νέων ηλι-
κίας πέντε ετών και κάτω, ζουν σε πε-
ριοχές με επίπεδα μικροσωματιδίων στην
ατμόσφαιρα 2,5 φορές πάνω από τα
όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας.

Ελπίδα για τη θεραπεία μεταβολικών 

ασθενειών αποτελούν ουσίες του πράσινου

τσαγιού και του κόκκινου κρασιού

Τα παιδιά εκτίθενται σε 

περισσότερη ατμοσφαιρική 

ρύπανση από τους ενήλικες
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΗΑντίπαρος βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πάρου. Χρει-
άζεστε μόνο 8' λεπτά με Φέριμποτ από την Πούντα

για να βρεθείτε σε αυτή την πανέμορφη γωνιά του Αι-
γαίου. Η πρώτη εικόνα που αντικρύζει κανείς φτάνοντας
στο λιμάνι της είναι τα γραφικά ψαροκάικα και το
πλήθος από τα καφέ και της ψαροταβέρνες που περι-
στοιχίζουν το δρόμο του λιμανιού.

Ακολουθούμε το πλακόστρωτο σοκάκι το οποίο
αρχίζει από το λιμάνι και οδηγεί στο Κάστρο. Είναι ο
παλιός παραδοσιακός οικισμός της Αντιπάρου, γύρω
από τον οποίο υπάρχει το μοναδικό χωριό του νησιού,
με περίπου 1.000 μόνιμους κάτοικους. Στο υπόλοιπο
νησί υπάρχουν μόνο αγροτόσπιτα, εξοχικές κατοικίες
και τουριστικά καταλύματα.

Το ενετικό Κάστρο που έχει διασώσει το όνομά του
στον οικισμό κτίστηκε το 1440 για να προστατέψει
τους κατοίκους από τις επιθέσεις των πειρατών. Σήμερα
βλέπουμε μόνο τη βάση του κεντρικού πύργου, τους
εξωτερικούς τοίχους του ισογείου και μέρη από τους
ορόφους. Ο οικισμός είναι κτισμένος σε ίσιωμα και όχι
σε ύψωμα. Το ενετικό Κάστρο στην αρχική του μορφή
ήταν ένα συγκρότημα περιμετρικών κτισμάτων με ένα
κεντρικό πύργο. Η είσοδος του Κάστρου βρίσκεται
στην κεντρική πλατεία του χωριού, δίπλα στη Μητρό-
πολη του Αγ.Νικολάου. Χανώμαστε στα ασβεστωμένα
σοκάκια του Κάστρου με τις λουλουδιασμένες αυλές,
τις κρεμαστές μπουκαμβίλιες και τα γεράνια, πλακό-
στρωτος πεζόδρομος μας οδηγεί στο Σιφναίικο Γιαλό

για να απολαύσουμε την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Από πότε κατοικείται η Αντίπαρος

Η Αντίπαρος κατοικείται από τους Προϊστορικούς
χρόνους. Στην αρχαιότητα το όνομά της ήταν Ωλίαρος
που σήμαινε δασώδες βουνό. Η αρχαιολογική σκαπάνη
έφερε στο φως μαρμάρινα ειδώλεια, κεραμικά και
άλλα σημαντικά ευρήματα που εκτίθενται στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Αθήνας. Πολύ κοντά στην Αντίπαρο
υπάρχουν διάσπαρτα πολλά νησάκια: το Διπλό, το
Ρευματονήσι, ο Σάλιαγκος, το Στρογγυλό και το Δε-
σποτικό. Το Δεσποτικό που βρίσκεται απέναντι από
τον Αη Γιώργη έχει όμορφες αμμουδερές παραλίες,
προσφέρεται για εξερεύνηση με σκάφος. 

Καλοκαιρινοί προορισμοί

Αντίπαρος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δικαιώματα καταναλωτών – 

Ταξιδεύοντας με πλοίο και κανονισμός κυλικείων
Οι μετακινήσεις των καταναλωτών ενόψει του καλοκαιριού

αυξάνονται και ειδικά οι αποδράσεις σε νησιωτικούς προορι-
σμούς. Όσοι επιλέξετε το πλοίο για το ταξίδι σας δεν θα
πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε δικαιώματα, τα οποία πρέπει
να γνωρίζουμε και να διεκδικούμε. Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας υπενθυμίζει
για τα βασικά δικαιώματά σας, όταν ταξιδεύετε με πλοίο:

Ακύρωση/Τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη

Ακύρωση Εισιτηρίου

Εάν θέλετε να ακυρώσετε το εισιτήριο σας, πριν κάνετε
το ταξίδι σας, τότε δικαιούστε την επιστροφή κάποιου ποσού
από την αρχική τιμή, ανάλογα με το χρόνο ακύρωσης.

Προσοχή!

•Σας επιστρέφεται όλο το ποσό του εισιτηρίου (τόσο οι
κρατήσεις, όσο και ο ΦΠΑ).

•Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το
εισιτήριο.

Τροποποίηση του εισιτηρίου

Μπορείτε να τροποποιήσετε το εισιτήριό σας (π.χ. αλλαγή
ημερομηνίας ταξιδιού) έως και 48 ώρες πριν από την προ-
γραμματισμένη αναχώρηση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις για άλλη ημερομηνία. Εάν το νέο εισιτήριο είναι φθη-
νότερο από το αρχικό, ΔΕΝ δικαιούστε επιστροφή της δια-
φοράς.

Ακύρωση ταξιδιού

Με υπαιτιότητα της εταιρείας

Εάν ακυρωθεί το δρομολόγιο σας από την εταιρεία, τότε
δικαιούστε αποζημίωση ή άλλες αντίστοιχες παροχές κατ'
επιλογή σας εφόσον:

•Δεν ενημερωθήκατε 1 εβδομάδα πριν από την προγραμ-
ματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου ή

•Δεν ενημερωθήκατε τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την
προγραμματισμένη αναχώρηση και δεν προωθηθήκατε με
άλλο μέσο στον προορισμό σας εντός 12 ωρών από την
προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολο-
γίου.

Λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου

Εάν ακυρωθεί το δρομολόγιο σας λόγω βλάβης του πλοίου,
δικαιούστε:

•Εάν ενημερωθείτε εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσετε
να πάτε στον προορισμό σας με μέριμνα και δαπάνη της
εταιρείας εντός 24 ωρών ή

•Να υπαναχωρήσετε και να σας επιστραφεί το αντίτιμο
του εισιτηρίου ή

•Εφόσον δεν επιλέξετε να πάτε στον προορισμό σας ή

δεν υπαναχωρήσετε, δικαιούστε δωρεάν διατροφή και διαμονή
στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυ-
κτέρευση.

•Χρηματική αποζημίωση διπλάσια της τιμής του εισιτηρίου
εφόσον με ευθύνη της εταιρείας δεν πήγατε στον προορισμό
σας εντός 24 ωρών.

Καθυστέρηση του πλοίου

Καθυστέρηση Αναχώρησης

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου για
πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω
ευθύνης της εταιρείας, τότε δικαιούστε:

•Να μην ταξιδέψετε με αυτό το
πλοίο και να σας επιστραφεί το αν-
τίτιμο του εισιτηρίου, τόσο του

επιβάτη όσο και του οχήματος
εάν υπάρχει ή

•Να σας παρασχεθεί δωρεάν δια-
τροφή και διαμονή μέχρι να ανα-
χωρήσει το πλοίο.

•Αποζημίωση 25%-50% επί της
τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με

το χρόνο καθυστέρησης.
•Αποζημίωση διπλάσια της τιμής εισιτηρίου επιβάτη/οχή-

ματος καθώς, εάν με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν φτάσετε
στον προορισμό σας εντός 24 ωρών από την προγραμματι-
σμένη ώρα αναχώρησης.

Καθυστέρηση κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Εάν, λόγω βλάβης/ζημιάς του πλοίου ή ευθύνης της εται-
ρείας έχετε καθυστέρηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δι-
καιούστε:

•Να διακόψετε το ταξίδι σας και να σας επιστραφεί η τιμή
του εισιτηρίου που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής
ή

•Να συνεχίσετε το ταξίδι σας και να λάβετε αποζημίωση
25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το χρόνο
καθυστέρησης.

Διακοπή του ταξιδιού

Εάν διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης
του πλοίου και εφόσον δεν προωθηθήκατε στον προορισμό
σας και δεν ασκήσατε το δικαίωμα υπαναχώρησης, δικαιού-
στε:

•Δωρεάν τροφή και διαμονή, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής
σας μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού ή

•Αποζημίωση διπλάσια της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη
αντίστοιχη παροχή μετά από συμφωνία με την εταιρεία.

Απώλεια πλοίου Ανταπόκρισης

Εάν καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι και χάσετε την
ανταπόκριση για τη συνέχιση του ταξιδιού σας, δικαιούστε:

•να πάτε με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προ-
ορισμό σας με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, αφού
πρώτα έχετε ενημερώσει την εταιρεία για την ανταπόκρισή
σας.

•Δωρεάν διατροφή και διαμονή στο λιμάνι της ανταπόκρι-
σης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, όταν αναγκάζεστε
να αναχωρήσετε την επόμενη ημέρα.

Κυλικεία

Τα κυλικεία των πλοίων, υποχρεούνται να παρέχουν τα
παρακάτω είδη σε καθορισμένες ανώτατες τιμές και να
έχουν αναρτήσει σε εμφανές μέρος τον τιμοκατάλογο:

ΠΡΟΪΟΝ Τ Ι Μ Η
•Εμφιαλωμένο νερό 0.50 ml, (εγχώριο ή μη, 
εντός ή εκτός ψυγείου)εγχώριο ή μη, εντός 
ή εκτός ψυγείου).......................................................0.50€
•Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν 
και τυρί, (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)
ψημένο ή άψητο) ......................................................1.45€
•Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, (εγχώριο ή μη, 
εντός ή εκτός ψυγείου)ψημένο ή άψητο).................1.25€
•Καφές ελληνικός μονός .........................................1.20€
•Καφές γαλλικός φίλτρου μονός .............................1.30€
•Καφές εσπρέσο μονός, (ζεστός ή κρύος)...............1.45€
•Καφές στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ., 
(εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)
ζεστός ή κρύος) ........................................................1.30€
•Τσάι (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)
ζεστό ή κρύο).............................................................1.30 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση τιμοκαταλόγου.

Ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις όρθιων πελατών και τα κυ-
λικεία υποχρεούνται να αναγράφουν στα ελληνικά και στα
αγγλικά: “Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλωμένα
νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τι-
μές”.

Οι τιμές είναι διαφορετικές για τους χώρους με καθήμενους
πελάτες, καθώς τους παρέχονται και άλλες υπηρεσίες. Η
τιμή του καφέ δεν διαφέρει αν προστεθεί γάλα.

Σε όλα τα επιβατικά πλοία οι ανώτατες τιμές ισχύουν τόσο
για την οικονομική, όσο και για τη διακεκριμένη θέση.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr

Τ: 2103304444, E-mail: info@ekpizo.gr
Κεντρικά Λιμεναρχεία

Πειραιάς: 2104102269
Ραφήνα: 2294321202
Λαύριο: 2292320408
Άμεση Δράση Λιμενικού Σώματος Τ: 108
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ: 2131371700, 2131374700, F: 2104191561-562-563, 
e-mail: info@yen.gr
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