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Με ποιες e-δαπάνες
θα «χτιστεί» το 30% του
ετήσιου εισοδήματος
Σύμφωνα με τον νόμο 4646/2019
το ακάλυπτο ποσό φορολογείται
με συντελεστή 22%

Ε

κατομμύρια φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από
μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει
από το 2020 να εξοφλούν με πλαστικό χρήμα ή με
άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες αγοράς
αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας
έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων
τους. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται
με συντελεστή 22%.

Συνέχεια στη σελίδα 8

Tα νέα πρόστιμα
για εργοδοτικές
παραβάσεις
Στη σελίδα 4

e-mail: edeopath@gmail.com

ΑΛΑΛΟΥΜ
με το χύμα τσίπουρο
Έ
να βασικό προϊόν που πωλείται από τα πρατήρια προς άλλες επιχειρήσεις, ταβέρνες και
εστιατόρια και όχι μόνο
προς το τελικό καταναλωτή, είναι το τσίπουρο η κατανάλωση
του οποίου έχει πάρει
μεγάλες διαστάσεις στη
χώρα μας λόγω μόδας
αλλά και τιμής.
Ισχύουσες διατάξεις
αυτή τη στιγμή προβλέπουν ό,τι οι φυσικοί διακινητές του τσίπουρου αποκλείονται από την χονδρική
διακίνηση προς τις επιχειρήσεις και η χονδρική πώληση
μπορεί να γίνει μόνο από τους μικρούς παραγωγούς.
Τα πρατήρια μπορούν να πωλούν μόνο στον τελικό
καταναλωτή, δηλαδή μόνο λιανικά και αφού υποχρεωτικά αναγράφουν σε εμφανές σημείο του καταστήματος τους ότι το προϊόν έχει παραχθεί από μικρό
αποσταγματοποιείο μαζί με τον αριθμό άδειας που
του έχει δοθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Με την παραπάνω απόφαση δημιουργείται το παράδοξο, μια νόμιμη επιχείρηση χονδρικής πώλησης αλκοολούχων ποτών που αγοράζει και πουλάει με νόμιμα
παραστατικά, να αποκλείεται από την χονδρική πώληση
ενός και μόνο αλκοολούχου ποτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, πιστεύει
ότι πρέπει να επιβληθούν και στο χύμα ανάλογοι
φόροι όπως και στο εμφιαλωμένο τσίπουρο και βέβαια

Δεκάδες επιχειρήσεις
εντοπίστηκαν
σε ελέγχους να
πωλούν χύμα τσίπουρο

να τηρούνται οι τεχνικοί
φάκελοι που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία,
ώστε να μπορούμε να
το πουλάμε και εμείς.
Οι καταστηματάρχες
όμως ανησυχούν για τη
φορολόγηση στο εμφιαλωμένο τσίπουρο και
τους ελέγχους που θα
οδηγήσουν σε εμφιάλωση το χύμα τσίπουρο
που καλύπτει σχεδόν τα
δύο τρίτα της αγοράς.
Σύμφωνα με πόρισμα
της επιτροπής του
υπουργείου οικονομικών εκτιμάται ότι η παράνομη
εμπορία τσίπουρου έχει φτάσει σε 2 εκατομμύρια
9λίτρα κιβώτια με ετήσιες απώλειες 90 εκατομμυρίων
€ για τα δημόσια ταμεία.
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο
ευρωπαϊκό δικαστήριο το 2017 για τον μειωμένο συντελεστή 50 τοις 100 στο επίσημο εμφιαλωμένο τσίπουρο και τους εξαιρετικά μειωμένους φορολογικούς
συντελεστές στο τσίπουρο και τη τσικουδιά που παράγονται από μικρούς αποστάκτες .
Θέλει δηλαδή η εν λόγω επιτροπή αντί να προστατεύουμε το εθνικό προϊόν, να επιβαρύνουμε με τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης τα εμφιαλωμένα εξαιρετικά
τσίπουρα, φθάνοντας την τιμή του τσίπουρου στα
επίπεδα τιμών που έχει το ουίσκι, δηλαδή απαγορευτικά
για τον μέσο καταναλωτή.

Οι όροι
υπαγωγής στη
νέα ρύθμιση
των 24 δόσεων

Στη σελίδα 10
Στη σελίδα 10

Νέα κονδύλια 590.000.000€
για ενίσχυση επιχειρήσεων

Αντικειμενικές - φωτιά
σε 3.000 περιοχές

Στη σελίδα 4

Στη σελίδα 14

Δεκάδες χιλιάδες ελέγχους
δρομολογεί η ΑΑΔΕ το 2020

Ανοικτή η αγορά των ΗΠΑ σε on-line πωλήσεις
ελληνικών συσκευασμένων τροφίμων
Στη σελίδα 12
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Οι αλλαγές και παραδείγματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

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

210-8031660
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2310-210250
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8031660
210-4621077
210-4916592
210-2465788
210-2281583
210-9716767
210-5779896

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Χαριζάνος Δημήτριος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Ρουμελιώτης Νικόλαος
Τανούρης Μάριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

2310-783817
2310-818235
2310-210250
2310-719455
2310-462418

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Κώτης Γεώργιος
Λιάππης Νικόλαος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας

24210-49851
24210-44054
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ
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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818
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Σημαντική βελτίωση φέρνει το 2020 στο διαθέσιμο εισόδημα
των φυσικών προσώπων η νέα φορολογική κλίμακα η οποία
αναμένεται να ελαφρύνει περί τα 4 εκατομμύρια μισθωτούς
και συνταξιούχους.

Ε

ιδικότερα μισθωτοί και συνταξιούχοι
που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ
θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη
τους μέσω της μείωσης της παρακράτησης
φόρου εισοδήματος.
Τα οφέλη ωστόσο που προκύπτουν για
μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν
εισόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ
είναι από μικρά έως μηδενικά.
Οι φορολογικές κλίμακες που ισχύουν
είναι:
Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, φόρος
9% (αντί 22% σήμερα).
Από 10.000 έως 20.000 ευρώ, φόρος
22% (όπως σήμερα).
Από 20.000 έως 30.000 ευρώ, φόρος
28% (αντί 29%).
Από 30.000 έως 40.000 ευρώ φόρος 36%
(αντί 37%).
Από 40.000 ευρώ εισόδημα φόρος 44%
(αντί 45%).
Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες
ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:
– κατά 777 ευρώ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα
– κατά 810 ευρώ εάν υπάρχει 1 εξαρτώμενο τέκνο
– κατά 900 ευρώ εάν υπάρχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα
– κατά 1.120 ευρώ εάν υπάρχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα
– κατά 1.340 ευρώ εάν υπάρχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα
– κατά επιπλέον 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.
Η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση
φόρου θα μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.
Αναλυτικά παραδείγματα
1.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019
φόρο 300 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει

φόρο 123 ευρώ (μείωση 177 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ και 1
παιδί το 2019 θα πληρώσει 250 ευρώ φόρο
ενώ το 2020 θα πληρώσει 90 φόρο (μείωση
160 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 10.000
ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει
200 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει
0 φόρο (μείωση 200 ευρώ).
2.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019
φόρο 740 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει
φόρο 563 ευρώ (μείωση 177 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 12.000 ευρώ και 1
παιδί το 2019 θα πληρώσει 690 ευρώ φόρο
ενώ το 2020 θα πληρώσει 640 ευρώ φόρο
(μείωση 160 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα
12.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει 640 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα
πληρώσει 310 φόρο (μείωση 330 ευρώ).
3.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019
φόρο 1.400 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει
φόρο 1.283 ευρώ (μείωση 117 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ και 1
παιδί το 2019 θα πληρώσει 1.350 ευρώ
φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 1.250
ευρώ φόρο (μείωση 100 ευρώ). Μισθωτός
με εισόδημα 15.000 ευρώ κα 2 παιδιά το
2019 θα πληρώσει 1.300 ευρώ φόρο ενώ
το 2020 θα πληρώσει 1.030 φόρο (μείωση
270 ευρώ).
4.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019
φόρο 2.500 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει
φόρο 2.483 ευρώ (μείωση 17 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ και 1
παιδί το 2019 θα πληρώσει 2.450 ευρώ
φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 2.450
ευρώ φόρο (μείωση 0 ευρώ). Μισθωτός με
εισόδημα 20.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019
θα πληρώσει 2.400 ευρώ φόρο ενώ το
2020 θα πληρώσει 2.230 φόρο (μείωση
170 ευρώ).
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Μία μεγάλη έκθεση
διεθνούς βεληνεκούς

7-9 Μαρτίου 2020
FOOD EXPO: το εμπορικό φόρουμ που
κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των
διεθνών αγορών, που έκανε την Ελλάδα
κέντρο για την ανάπτυξη του κλάδου Τροφίμων και των Ποτών στη Ν.Α Ευρώπη.
Στα πρώτα έξι χρόνια της λειτουργίας της
η FOOD EXPO κατάφερε να ανέλθει στην
κορυφή των εκθέσεων για τον κλάδο των
Τροφίμων και των Ποτών στην Ελλάδα αλλά και να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Με στρατηγικές κινήσεις κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει διεθνή εμβέλεια, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’επέκταση στην τόνωση της
ελληνικής οικονομίας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιθεώρηση Εργασίας:
Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για εργοδοτικές παραβάσεις
Νέα κλίμακα προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προβλέπει υπουργική απόφαση
του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, που δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ.
Σύμφωνα με την απόφαση, όπως αναφέρει το capital.gr,
καθορίζονται νέες μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών
Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση κριτηρίων όπως:
- η σοβαρότητα της παράβασης,
- ο αριθμός των εργαζομένων,
- η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες
παραβάσεις (τριών τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων
που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες
παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου),
- ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,
- το μέγεθος της επιχείρησης,
- το καθεστώς απασχόλησης, και
- η υπαιτιότητα.
Σε ότι αφορά τις Γενικές παραβάσεις, όπως η πλημμελής
ή εκπρόθεσμη υποβολή, ή τήρηση, ή ανάρτηση, ή συμπλήρωση, ή κατάρτιση, ή επίδειξη βιβλίων, στοιχείων ή
άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:
α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως
10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•300 ευρώ για χαμηλές,
•500 ευρώ για σημαντικές,
•1.000 ευρώ για υψηλές και
•1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως
20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•400 ευρώ για χαμηλές,
•800 ευρώ για σημαντικές,
•1.200 ευρώ για υψηλές και
•2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50
άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το
συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•800 ευρώ για χαμηλές,
•1.500 ευρώ για σημαντικές,
•2.000 ευρώ για υψηλές και
•3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•1.000 ευρώ για χαμηλές,
•2.000 ευρώ για σημαντικές,
•2.500 ευρώ για υψηλές και
•4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,

το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•1.500 ευρώ για χαμηλές,
•2.500 ευρώ για σημαντικές,
•3.000 ευρώ για υψηλές και
•6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251
και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
•2.000 ευρώ για χαμηλές,
•3.000 ευρώ για σημαντικές,
•4.000 ευρώ για υψηλές και
•8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
Παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα
Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή
για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που
προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού
προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.
Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων
για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την
επιχείρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του προστίμου
προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές,
15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.

Νέα κονδύλια 590.000.000€
για ενίσχυση επιχειρήσεων

Δ

ύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση
της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ετοιμάζεται να «τρέξει» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Με υπουργικές αποφάσεις, που υπέγραψαν οι υπουργοί
Οικονομικών και Οικονομίας και δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
διοχετεύονται στην τράπεζα κονδύλια ύψους 590.000.000
ευρώ. Παράλληλα, ευχάριστα νέα για τη χώρα μας επιφύλασσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ξεκλείδωσε
επιπλέον κοινοτικούς πόρους άνω του 1,2 δισ. ευρώ,
πόρους που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα
η Ελλάδα σε τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα, οι ΚΥΑ των Χρήστου Σταϊκούρα και Άδωνι
Γεωργιάδη «προικίζουν» με 590.000.000 ευρώ την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την υλοποίηση δύο
νέων προγραμμάτων. Με τίτλο «Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» το πρώτο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό
290.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Η στήριξη θα καταστεί εφικτή μέσω της δημιουργίας
γραμμής χρηματοδότησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων
δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης
(ΕΧΟ), αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης
ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης
τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το
περιβάλλον εξοπλισμό.
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: α) H
στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών
μορφών χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά factoring,
leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance
κ.λπ., β) η δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω
ανάπτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων, επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) κ.λπ., γ) η ευκαιρία για την αντικατάσταση
παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνο/μηχανολογικές υποδομές,

δ) η διατήρηση, αλλά και σημαντική αύξηση νέων
θέσεων εργασίας, ε) η αύξηση της παραγωγής και η
διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στις εγχώριες όσο και τις διεθνείς αγορές και στ) η απορρόφηση
ενός μεγαλυτέρου αριθμού νέων επιστημόνων – νέων
αποφοίτων ή ακόμη δημιουργώντας ένα δυναμικό
πλαίσιο επαναπατρισμού («Brain-Gain») του ικανού και
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 290.000.000
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε. ως επιχορήγηση, σε μία δόση.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας θα εγκριθεί και ακολούθως θα
δημοσιευτεί ο λεπτομερής οδηγός του προγράμματος,
που θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις γενικές και ειδικές
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής
του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις
διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά των
δανείων, τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την
καταβολή τελικής ζημίας, όπως και το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – τραπεζών.
Τι περιλαμβάνει το δεύτερο πρόγραμμα
Με τίτλο «Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων» το
δεύτερο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους
300.000.000 ευρώ και βασικό στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω πιστωτικών γραμμών και ανακυκλούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης, αποτελούμενων από δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης πα-

λαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό
προς το περιβάλλον εξοπλισμό.
Μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
του έργου αναμένεται να επέλθει: τόνωση της επιχειρηματικότητας, αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία
κατάλληλου περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση
νέων επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη εξειδικευμένης
τεχνογνωσίας, δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας
εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας. Οι ανωτέρω
στόχοι επιτυγχάνονται με τη διάθεση εξειδικευμένων
εργαλείων για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 300.000.000
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε, ως επιχορήγηση, σε μία δόση. Όπως και
στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι και σε αυτό ο οδηγός που
θα εκδοθεί θα ρυθμίζει τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες
καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά δανειοδότησης,
τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων,
τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή
τελικής ζημίας και το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας – τραπεζών.
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Ενημέρωση
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης:
Ξεχώρισε στα Interiors Awards 2020 και
στα Treasures of Greek Tourism 2019

Η

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ξεχώρισε για ακόμη μία φορά για την επιχειρηματική της αριστεία, το μεράκι και το πάθος σε κάθε
τομέα λειτουργείας της. Η
εταιρεία κατέκτησε χρυσό
βραβείο στα Interiors Awards
2020, εντυπωσιάζοντας με
ένα εξαιρετικής αισθητικής
περίπτερο στην έκθεση ΗORECA, ενώ απέσπασε διάκριση
και στα Treasures of Greek
Tourism 2019.
Τα Interiors Awards 2020
που πραγματοποιήθηκαν στις
11 Δεκεμβρίου στο Gazarte,
διοργανώθηκαν από το Build
της Boussias Communications με σκοπό να επιβραβεύσουν
τους χώρους υψηλής αισθητικής και
μεγάλης λειτουργικότητας.
Το περίπτερο της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, ξεχώρισε για την
πρωτοτυπία, την ελκυστικότητα και
τη λειτουργικότητα, ενώ σχεδιάστηκε
με βάση την ταυτότητα, τα προϊόντα
της εταιρείας και τα βασικά συστατικά
της μπίρας. Το πρωτότυπο περίπτερο,
σχεδιάστηκε μέσα σε δύο μήνες, ενώ
εκτός των άλλων δημιουργήθηκε με
στόχο την μελλοντική επανάχρηση
των στοιχείων του. Τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση του περιπτέρου ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο των
Μάρη Γκόγκα και Ηλία Χανδέλη
(www.marigoga.com).
Επιπλέον, τα Treasures of Greek
Tourism 2019, πραγματοποιήθηκαν
στις 17 Δεκεμβρίου στο Grande Bretagne Hotel Athens, από την New
Times, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Εκεί βραβεύθηκαν οι
σημαντικότεροι προμηθευτές των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ήταν ανάμεσά τους, καθώς τα
προϊόντα της κερδίζουν την καρδιά
των επισκεπτών σε κάθε γωνιά της
χώρας, ξεχωρίζουν για την αξεπέραστη ποιότητα και την μοναδική τους
γεύση, ενώ ταυτίζονται με την ελληνική γαστρονομική παράδοση.
Ο Αθανάσιος Συριανός, Προέδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε

σχετικά: «Για μία ακόμη φορά, η εταιρεία
μας έλαβε δύο πολύ σημαντικές βραβεύσεις σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας και έμπρακτα
την αριστεία των πρακτικών της. Πρακτικές υψηλής αισθητικής που επιβραβεύονται για τη δημιουργικότητα και
την ποιότητά τους. Είναι μεγάλη μας
τιμή και χαρά, λοιπόν, που πετυχαίνουμε
τους στόχους μας εδώ και 30 χρόνια.
Είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους, αλλά και τους συνεργάτες μας
που εργάζονται καθημερινά, δίνοντας
τον καλύτερο τους εαυτό, για να προσφέρουμε την καλύτερη μπίρα στους
καταναλωτές μας και φυσικά στους
τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα
μας. Άλλωστε, η εξωστρέφεια ξεκινά
από τον τόπο μας. Γι΄ αυτό και εμείς
φροντίζουμε να δημιουργούμε τις καλύτερες αναμνήσεις σε κάθε τουρίστα
ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ για την
εμπιστοσύνη όλων! Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας για να
κατακτάμε συνεχώς ακόμα μεγαλύτερους στόχους».
Σχετικά με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.
Με κύριο μέτοχο τον Αθανάσιο Συριανό και στρατηγικό επενδυτή την
Damma Συμμετοχών Α.Ε. η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το
1989 και έχει σε αυτή την μακροχρόνια
πορεία της εξελιχθεί σε μια δυναμική
βιομηχανία παράγοντας και διαθέτοντας
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μπίρας.
Σήμερα διαθέτει στην ελληνική και
διεθνή αγορά διευρυμένο προϊοντικό πορτφόλιο υψηλής γευστικής αξίας και ποιότητας, τις
εζα Premium Pilsener, εζα
Fine Lager, εζα Alcohol Free,
Pils Hellas, BLUE Ιsland,
Odyssey White Siren’s Call,
Odyssey Red Circe’s Spell,
Odyssey Dark Calypso’s Desire
ενώ εισάγει και εμπορεύεται
την Gulden Draak. Η εταιρεία
απασχολεί 180 υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους στην
παραγωγή και στην διανομή
και εφαρμόζει επιτυχώς ένα προηγμένης τεχνολογίας - ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών παραγωγής και περιβαλλοντικής φροντίδας.

ΒΙΚΟΣ: Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας και
Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

Μ

ια ακόμα σημαντική διάκριση
απέσπασε η εταιρεία ΒΙΚΟΣ,
αυτή τη φορά στον κορυφαίο θεσμό βραβείων “Made In Greece”,
που απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που προάγουν την ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Η εταιρεία – ηγέτης
στον τομέα του εμφιαλωμένου
νερού και αναψυκτικών απέσπασε
το Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας
και το Βραβείο Επιχειρηματικής
Αριστείας, επιβεβαιώνοντας για
μια ακόμη φορά την υπεροχή της έναντι
του ανταγωνισμού αλλά και την εδραίωση
της στη συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών.
Πρόκειται για δύο διακρίσεις μεγάλης
βαρύτητας, καθώς αναδεικνύουν τη σημασία της βιομηχανικής παραγωγής στην
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Η
εταιρεία ΒΙΚΟΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της
επιχειρηματικής της εξέλιξης, έχει αποδείξει
έμπρακτα πως τιμά την Ελλάδα και τους
ανθρώπους της, επενδύοντας συστηματικά
στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
και του παραγωγικού εξοπλισμού της. Με
κινητήριο δύναμή της την καινοτομία και
την διαρκή της εξέλιξη, η εταιρεία ΒΙΚΟΣ
ισχυροποιεί την ηγετική της θέση και επιβραβεύεται καθημερινά για την συμβολή
της στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς
από τους ίδιους τους Έλληνες καταναλωτές.

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Sales & Marketing Director της εταιρείας ΒΙΚΟΣ δήλωσε
μετά την απονομή των βραβείων: «Δύο
ακόμη βραβεία έρχονται να προστεθούν
σε μια σειρά διακρίσεων της εταιρείας μας
τα τελευταία χρόνια. Διακρίσεις που μας
απονεμήθηκαν στον θεσμό Made In Greece
και που αποτελούν για εμάς μια ακόμη τιμητική αναγνώριση της επιχειρηματικής
μας παρουσίας στην πατρίδα μας. Τα δυο
αυτά βραβεία αφιερώνονται στους ανθρώπους μας, στους εργαζομένους μας, σε
εκείνους που μετουσιώνουν την εταιρεία
σε οικογένεια και που φροντίζουν να μην
λείπουν τα προϊόντα μας από κανένα ελληνικό σπίτι, από κανένα γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Συνεχίζουμε μαζί σας να
αναπτυσσόμαστε, να εξελισσόμαστε, να
αγαπάμε ακόμα περισσότερο αυτό που
κάνουμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου και σας εύχομαι χρόνια πολλά
και καλές γιορτές».

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει
ένα εργασιακό περιβάλλον
χωρίς διακρίσεις

Τ

η ‘Χάρτα Διαφορετικότητας’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψε εκ μέρους της Coca-Cola Τρία Έψιλον ο Γενικός
Διευθυντής της εταιρείας, κ. Γιάννης
Παπαχρήστου, ενισχύοντας έτσι την δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί καθημερινά ένα δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η δημιουργία ενός δίκαιου
και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος όπου όλοι νιώθουν μέρος
της ομάδας, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον και
μέρος των αξιών της. Η εταιρεία είναι
ανάμεσα στους πρωτοπόρους της αγοράς
και λαμβάνει εδώ και χρόνια σημαντικές
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσα τους η υιοθέτηση της
Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
βάση τα διεθνή πρότυπα, η υποστήριξη
της εξέλιξης των ανθρώπων χωρίς φραγμούς ή διακρίσεις, η διασφάλιση ενός
diverse pool υποψηφίων για την ενδυνάμωση των ομάδων με νέα ταλέντα,
ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για
όλους, αμοιβές χωρίς διακρίσεις, καθώς
και η δημιουργία cross-functional ομάδων, όπου όλοι συμμετέχουν βάσει των
δεξιοτήτων τους και όχι βάσει φύλου,
ηλικίας ή άλλου προσανατολισμού. Η
δέσμευση της εταιρείας διατρέχει όλο
το εύρος της αλυσίδας αξίας, ενώ δια-

σφαλίζεται και μέσα από τον Κώδικα
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας που εφαρμόζει, ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται
με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Με αφορμή την υπογραφή της ‘Χάρτας
Διαφορετικότητας’ ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η
Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι από τη
φύση της μια ιδιαίτερα ποικιλόμορφη
εταιρεία. Οι άνθρωποί μας βρίσκονται
σε γραμμές παραγωγής, στην αγορά ή
σε γραφεία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Έχουμε χιλιάδες διαφορετικούς πελάτες,
συνεργάτες, προμηθευτές, και συνάδελφους σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας. Όλοι μαζί
δημιουργούν ένα μοναδικό οικοσύστημα
διαφορετικότητας και συμβάλουν καθοριστικά σε όλα όσα έχουμε χτίσει στα
50 χρόνια μας στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε
λοιπόν έμπρακτα πως οι διαφορετικοί
άνθρωποι είναι μαζί πιο δυνατοί. Γι’
αυτό και είναι σημαντικό ως leaders να
χτίζουμε εκείνες τις συμπεριφορές που
αγκαλιάζουν την διαφορετικότητα, και
ενδυναμώνουν τους ανθρώπους μας να
είναι ο εαυτός τους, να νιώθουν ότι
ανήκουν σε μια ομάδα, αναγνωρίζονται
και προοδεύουν μέσα σε ένα σύνολο
που τους δέχεται όπως είναι. Είναι ευθύνη όλων μας να δημιουργούμε καθημερινά ένα δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον και να διασφαλίζουμε
πως οι ατομικές μας πεποιθήσεις δεν
θα επηρεάζουν την κρίση και τη λήψη
αποφάσεων.»
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Με ποιες e-δαπάνες θα «χτιστεί»
το 30% του ετήσιου εισοδήματος
Σύμφωνα με τον νόμο 4646/2019 το ακάλυπτο ποσό
φορολογείται με συντελεστή 22%

Ε

κατομμύρια φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς,
συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές
εκμεταλλεύσεις ή ακίνητα πρέπει από το 2020 να εξοφλούν
με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής
αξίας έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους.
Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού,
το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.
Οι φορολογούμενοι που αποκτούν και εισοδήματα προερχόμενα από τόκους καταθέσεων, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και ρέπος ή από κέρδη λόγω επενδύσεων σε μετοχές
και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν θα έχουν την παραπάνω υποχρέωση για τα εισοδήματά τους αυτά.
Για φορολογούμενους που ανήκουν σε ορισμένες ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και μακροχρονίως νοσηλευόμενοι, καθώς και για ορισμένες άλλες
ομάδες πολιτών θα ισχύει εξαίρεση από την υποχρέωση
εξόφλησης δαπανών έως 30% του ετήσιου εισοδήματος με
κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Για τις περιπτώσεις των φορολογουμένων αυτών δεν θα ισχύει καν η
υποχρέωση συλλογής και διακράτησης αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών αξίας έως 30% του ετήσιου εισοδήματος.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου 4646/2019:
1) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιες απολαβές προερχόμενες εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές εισοδήματος, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική
δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εντός του έτους 2020
δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού
ύψους ίσου με το 30% του ετήσιου ατομικού πραγματικού
εισοδήματός του από τις πηγές αυτές. Για να αναγνωριστούν
οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει
να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με
άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες,
πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.). Στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 30% δεν θα περιλαμβάνονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τυχόν
δαπάνες του φορολογούμενου για διατροφή. Επιπλέον, στο
εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα λαμβάνεται υπόψη
θα περιλαμβάνονται και αφορολόγητα ποσά επιδομάτων και
άλλων παροχών, όπως π.χ. το επίδομα επικίνδυνης εργασίας,
το οικογενειακό επίδομα που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και
το επίδομα στέγασης. Τεκμαρτά εισοδήματα προσδιοριζόμενα
με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
2) Από την κάλυψη του ποσοστού 30% εξαιρούνται οι
έχοντες εισοδήματα άνω των 66.667 ευρώ. Για τους φορολογούμενους αυτούς θα προβλέπεται ανώτατο όριο 20.000
ευρώ στο ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσιο πραγματικό εισόδημα άνω των
66.667 ευρώ θα αρκεί να καλύψουν ποσό δαπανών 20.000
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά χαμηλότερα του
30%.
3) Από την υποχρέωση να έχουν καλύψει το πολύ υψηλό
ποσοστό του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με
δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα εξαιρεθούν επίσης
και όσοι φορολογούμενοι θα έχουν πραγματοποιήσει το
2020 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων
και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60%
του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι
αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετήσιου
πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών
και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο
ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να
έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
4) Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο
τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών θα
περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.
5) Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν θα
έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το απαιτούμενο συνολικό
ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με
22%. Π.χ. σε περίπτωση που το ετήσιο ατομικό εισόδημα
ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσό δαπανών
έτους 2020 ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (30% των 10.000
ευρώ). Αν ο φορολογούμενος που έχει αυτό το εισόδημα

πραγματοποιήσει συνολικό ποσό δαπανών 1.000 ευρώ, τότε θα χρεωθεί
με επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς των 2.000 ευρώ,
και υγρά καθαρισμού, τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οιδηλαδή θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 440 ευρώ
νόπνευμα καθαρό, ιατρικά προϊόντα, γυαλιά μυωπίας, πατε(2.000 ευρώ Χ 22%).
ρίτσες, πιεσόμετρα, ζώνες παθήσεων, θεραπευτικές συσκευές
6) Στις δαπάνες που θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη
και εξοπλισμός, οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύτου ποσοστού αυτού περιλαμβάνονται τα περισσότερα από
κανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης), μικροβιοτα καθημερινά, μηνιαία και ετήσια έξοδα κάθε νοικοκυριού,
λογικές εξετάσεις, υπηρεσίες φυσιοθεραπείας κ.ά.
όπως οι δαπάνες για αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, πα• Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κοπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων,
σμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα
ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών,
για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο
ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών ειδών
σπίτι, ασφάλιστρα κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής και υγείας,
οικιακής χρήσης, οι δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες
ασφάλιστρα οχημάτων.
επισκευών, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών
ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις,
Περιπτώσεις εξαιρέσεων
ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι
Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου
πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του
πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και
Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοπαροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα
κινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων,
πληρωμής θα εξαιρούνται πλήρως:
αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων
α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
(μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Πιο αναλυτικά, θα αναγνωρίζονται δαπάνες που αφορούν
γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπασε αγαθά και υπηρεσίες των παρακάτω κατηγοριών:
ράσταση.
• Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά,
δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρερύζι, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά,
ούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί,
ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηνερό, αναψυκτικά κ.λπ.
ρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελ•Αλκοολούχα ποτά και καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
ματώδη ποτά, κρασιά, μπίρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, πουστ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φοράκια.
ρολογίας εισοδήματος.
• Ένδυση και υπόδηση: Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός
ζ) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις υποθητεία.
δημάτων.
η) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με
•Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο,
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα,
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία αποδημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, εργασίες
γραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή κ.λπ., υπηρεσίες
θ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Ειγια τη συντήρηση πολυκατοικιών. Περιλαμβάνονται δηλαδή
σοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
όλες οι δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και
ι) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακοινοχρήστων καθώς και όλα τα έξοδα επισκευής και συντήκροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
ρησης κατοικιών.
ια) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κα• Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: Έπιπλα,
τάστημα.
διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες,
ιβ) Οι φυλακισμένοι.
κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία,
Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία ή περισσότερες
πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέραπό τις παραπάνω 12 περιπτώσεις εξαιρέσεων δεν θα οφείλει
μανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού
καν να συγκεντρώσει και να διαφυλάξει χάρτινες αποδείξεις
κ.ά., καθώς και επισκευές όλων αυτών των ειδών.
δαπανών αξίας 30% του συνολικού ετήσιου πραγματικού ει• Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυσοδήματος.
τοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων
στάθμευσης, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, ταξί, αεροπλάνων και
πλοίων.
• Επικοινωνίες: Κινητή και
σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση
Internet, ταχυδρομικές υπηρεεκάδες χιλιάδες έλεγχοι αναμένεται
σεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον
σίες.
να
διενεργηθούν
το
2020
από
το
το 70% θα αφορά φορολογικά έτη,
• Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: Υπολογιστές, κάσύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υπομερες, μουσικά όργανα, άνθη,
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας
κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραδων (ΑΑΔΕ) όπως προκύπτει από δύο
και από αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον
στηριότητες, θέατρα, κινημααποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο
75% θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους
τογράφοι, συναυλίες, μουσεία,
ΦΕΚ.
της τελευταίας τριετίας για τις οποίες
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά,
Ειδικότερα,
η
Υπηρεσία
Ελέγχων
Διαέχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήπακέτα διακοπών.
σφάλισης
Δημοσίων
Εσόδων
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)
λωσης φορολογίας εισοδήματος.
•Εκπαίδευση: Δίδακτρα για
Επίσης οι υπηρεσίες αυτές θα διεθα
διενεργήσει
τουλάχιστον
670
έλεγπροσχολική, πρωτοβάθμια, δευνεργήσουν
μέσα στο 2020 περί τους
χους
έρευνες
και
17.720
μερικούς
τεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της
επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβα•Ξενοδοχεία, καφέ, εστιανομένων των ελέγχων διακίνησης. Για
ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων
τόρια, κυλικεία.
το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν
υποχρεώσεων των φορολογιών κεφα•Υγεία: Έξοδα ιατρικής και
620 έλεγχοι - έρευνες και 16.000 μελαίου. Το 2019 η σχετική απόφαση
φαρμακευτικής περίθαλψης
ρικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα.
όριζε 25.000 πλήρεις και μερικούς
(πληρωμές για αμοιβές γιατρών
Παράλληλα,
οι
ελεγκτικές
υπηρεσίες
ελέγχους και τον ίδιο αριθμό ελέγχων
κατόπιν επισκέψεων, έξοδα για
ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.,
και
Δ.Ο.Υ
Α’
(2.500) για την φορολογία κεφαλαίνοσήλια, εξετάσεις σε διαγνωτάξεως,
θα
διενεργήσουν
25.100
πλήου.
στικά κέντρα, φάρμακα, φαρρεις
και
μερικούς
φορολογικούς
ελέγμακευτικά είδη κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης: φακοί επαφής
χους, ενώ από το σύνολο των υποθέ-

Δεκάδες χιλιάδες ελέγχους
δρομολογεί η ΑΑΔΕ το 2020
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Οι όροι υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων
Σ

τις 24 δόσεις της Εφορίας θα μπορούν να υπαχθούν
οι οφειλέτες, οι οποίοι το επόμενο διάστημα και
μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση, εντάξουν τις
οφειλές τους στις 12 δόσεις. Τη δυνατότητα αυτή θα
δίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση
με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις
υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την ένταξη στις 24 δόσεις αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου
του έτους, αλλά οι φορολογούμενοι θα μπορούν να
εντάξουν τις οφειλές τους στην ισχύουσα ρύθμιση
των 12 δόσεων για να αποφύγουν τα αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης της Εφορίας και να μεταταγούν στο
νέο καθεστώς των 24 δόσεων αμέσως μετά την ενεργοποίησή του.
Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξετάζονται εισηγήσεις σχετικά με τη μετάταξη στο νέο καθεστώς
των 24 δόσεων και των οφειλών που είχαν υπαχθεί
στη ρύθμιση των 12 δόσεων στο παρελθόν, πριν την
ψήφιση του νέου νόμου. Δηλαδή να μπορούν να υπαχθούν στις 24 δόσεις τα υπόλοιπα οφειλών που είχαν
τακτοποιηθει στο παρελθόν με τις 12 δόσεις.
Ολα αυτά θα διευκρινίζονται στη υπουργική απόφαση
που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται
να εκδοθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ένταξης οφειλών στη ρύθμιση
των 24 δόσεων.
Αναλυτικότερα, στην νέα πάγια ρύθμιση με βάση το
νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή μπορούν να υπαχθούν:
- Οι φορολογούμενοι που χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην
Εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του
2019 αλλά έως την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν
εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην πάγια ρύθμιση
των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν
να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε
24 μηνιαίες δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
- Οι φορολογούμενοι που έχουν παλαιά ληξιπρόθεσμα
χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν
τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά
προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή
άλλους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν
τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς
ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της Τροχαίας, του δήμου ή της Πολεοδομίας τα
οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ ή από
άλλες έκτακτες αιτίες.
- Ολα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται
μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε
ισχύ οι διατάξεις για τη νέα πάγια ρύθμιση, είτε γίνουν
ληξιπρόθεσμα είτε όχι.
Ακόμη προβλέπονται οι ακόλουθοι όροι και προθυποθέσεις:

- Το ελάχιστο ποσό κάθε
μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30
ευρώ.
- Ο αριθμός των δόσεων για
τις έκτακτες οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις
καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα,
θα λαμβάνεται υπόψη:
1.Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία
φορολογικά έτη πριν από την
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
2. Το συνολικό εισόδημα
(ατομικό, φορολογούμενο ή
απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως
προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται
τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως
εξής. Για εισόδημα:
•Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή
4%.
•Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.
•Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.
•Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.
•Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.
•Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
•Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.
•Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
- Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε
3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των επόμενων μηνών.
- Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως
συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.
Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει
να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
- Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις,
ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς
καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που
χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελ-

λάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως
αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
- Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από
12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά
1,5%.
- Η ρύθμιση θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο
οφειλέτης:
α. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης
πέραν της μίας φοράς
β.καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης
της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός μηνός
γ.δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ' όλο το
διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του
και μέχρι την εξόφλησή τους
γ. δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά
δ. έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
- Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για
να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει
να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι
δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι
προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.
- Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση
των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή
ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν
επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης
οφειλής. Η απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ύψος της τελευταίας δόσης.

Δεκάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν
σε ελέγχους να πωλούν χύμα τσίπουρο
Καταστήματα εστίασης και λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (κάβες) παραβιάζουν το θεσμικό
πλαίσιο για την πώληση χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς, αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Δ

εκάδες επιχειρήσεις πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και
«Τσικουδιά», κατά παράβαση των διατάξεων της
Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως διαπιστώθηκε σε ελέγχους που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε όλο το
φάσμα της αλυσίδας διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών,
μεταξύ των άλλων και σε καταστήματα εστίασης και
λιανικής πώλησης οινοπνευματώδη ποτών (κάβες).

Οπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα
με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. Γ της προαναφερθείσας
απόφασης, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά
και μόνο χύμα είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) και οποιαδήποτε
άλλη αναγραφή ονομασίας για χύμα προϊόντα αυτού
του τύπου, όπως «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά» (τα οποία
διατίθενται αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και στα λοιπά έγγραφα διακίνησης και
εμπορίας, απαγορεύεται.
Προκειμένου να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
έχει εντάξει στο ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο ελέγχου
και εποπτείας της αγοράς τους κλάδους και τα σημεία
που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των ως
άνω προϊόντων.
Η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων μέσω της
προστασίας των εμπορικών σημάτων, καθώς και η
διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελούν κεντρική
προτεραιότητα της πολιτικής μας.
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Ανοικτή η αγορά των ΗΠΑ σε on-line πωλήσεις
ελληνικών συσκευασμένων τροφίμων
Η

εισαγωγή ενός προϊόντος στις Η.Π.Α. παρέχει πρόσβαση σε μια κολοσσιαία αγορά, η οποία από μόνη
της έχει ανεξάντλητη δυναμική, αλλά δημιουργεί και
παγκόσμιες τάσεις. Παράλληλα, πρόκειται για μια ώριμη
αγορά, στην οποία έχει πρόσβαση μια τεράστια δεξαμενή
αγοραστών με ενεργητική καταναλωτική συμπεριφορά
και συνήθειες που ταιριάζουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών διατροφικών προϊόντων.
Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία με τις ανεπτυγμένες
υποδομές και τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, καθώς
και με την ευρύτερη τάση ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εμπορίου τροφίμων στις Η.Π.Α., το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η αμερικανική αγορά είναι δεκτική σε
on-line πωλήσεις ελληνικών συσκευασμένων διατροφικών
ειδών.
Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να συγκρατήσει ο
ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας διαβάζοντας την σχετική
έρευνα του γραφείου ΟΕΥ είναι τα εξής:
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών στις Η.Π.Α. είναι το
μέλλον εγκατεστημένο στο παρόν. Πρόκειται για έναν νέο
κόσμο που αλλάζει ριζικά την ίδια τη δομή της αγοράς και
τις παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας και της
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και ποτών είναι
ακόμα ισχνό, αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο και παρά το
γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών δεν εγκαταλείπει τις παραδοσιακές της συνήθειες,
μεγαλώνει η δεξαμενή δυνητικών on-line αγοραστών, εξαιτίας της σταδιακής δημογραφικής κυριαρχίας των λεγόμενων
millennials, οι οποίο κομίζουν μια εντελώς νέα καταναλωτική
νοοτροπία και παράλληλα διατηρούν τα υψηλότερα ποσοστά
εξοικείωσης με την τεχνολογία.
• Οι κατηγορίες τροφίμων και ποτών που έχουν περιθώριο
μεγάλης ανάπτυξης μέσω διαδικτυακών πωλήσεων είναι
τα συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, και πιο συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία η χώρα μας έχει ιδιαίτερη
παράδοση ποιότητας, όπως τα ζυμαρικά, τα μέλια, τα διάφορα snacks, τα νερά και τα λοιπά μη αλκοολούχα ποτά,
τα κονσερβοποιημένα λαχανικά και φρούτα κ.λπ.
• Οι ελληνικές εταιρείες εξαγωγής τροφίμων και ποτών,
λόγω περιορισμένου μεγέθους που δεν τους επιτρέπει,
στις περισσότερες περιπτώσεις να επωμισθούν υψηλά
κόστη προβολής, προώθησης και τοποθέτησης στο ράφι
των Σούπερ-Μάρκετς, αλλά και ανάγκης να αποφύγουν τις
(υψηλές) πρόσθετες επιβαρύνσεις εξαιτίας της πολυεπίπεδης
διαστρωμάτωσης του αμερικανικού λιανικού εμπορίου,
πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο ηλεκτρονικό
εμπόριο.
Εξυπακούεται βεβαίως ότι η στροφή στο ηλεκτρονικό
εμπόριο προϋποθέτει αλλαγή της στρατηγικής marketing
μιας εταιρείας και την προσαρμογή της εξωτερικής εμφάνισης
και της συσκευασίας του προϊόντος σε άλλου είδους απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη γίνει βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση, οι νέες προκλήσεις που θέτει μια
τέτοια αλλαγή απαιτούν άλλης τάξεως συζήτηση που εκφεύγει του στόχου της παρούσας έρευνας.
Γιατί ο Έλληνας παραγωγός
να πουλήσει ηλεκτρονικά στις ΗΠΑ
Οι Η.Π.Α. θα έπρεπε να αποτελούν αγορά προτεραιότητας
για τις ελληνικές εξαγωγές. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ότι μιλάμε για τη μοναδική αγορά παγκοσμίως που συνδυάζει
ταυτοχρόνως υψηλό διαθέσιμο εισόδημα, υψηλή ροπή
προς κατανάλωση και πολύ μεγάλο μέγεθος αγοράς.
Παράλληλα, και ειδικότερα ως προς το διαδικτυακό εμπόριο, οι Η.Π.Α. αποτελούν υπερδύναμη σε όλες τις παραμέτρους που το επηρεάζουν. Παρά τις προβλέψεις για ενδεχόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων (γενικώς, όχι ειδικότερα των διαδικτυακών), στο προσεχές μέλλον οι Η.Π.Α. θα παραμείνουν η κυρίαρχη δύναμη
στον χώρο και θα συνεχίσουν να οδηγούν τις εξελίξεις σε
όλα τα επίπεδα (τεχνολογία, καταναλωτικές τάσεις κ.λ.π.).
Οι Η.Π.Α. αποτελούν τον αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο
ηγέτη στο χώρο της τεχνολογίας, η οποία είναι ασφαλώς
άμεσα συνυφασμένη και επηρεάζει ουσιωδώς το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Παράλληλα, μια απλή ματιά στα νούμερα που
καταγράφουν τη διείσδυση του internet στα αμερικανικά
νοικοκυριά, καθώς και τον βαθμό εξοικείωσης του μέσου
Αμερικανού με τη σχετική τεχνολογία είναι αρκετή για να
γίνει αντιληπτό ακόμη και από τον πλέον δύσπιστο, ότι

όταν συζητάμε για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
η σχετική συζήτηση δεν μπορεί παρά να έχει στο επίκεντρό
της κυρίως τις Η.Π.Α.
Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. καταγράφονται:
• 282,1 εκ. ενεργοί χρήστες internet σε σύνολο πληθυσμού 323 εκ.
• 87,9% ποσοστό διείσδυσης του internet στα νοικοκυριά
• 209,6 εκ. ενεργοί on-line αγοραστές πάσης φύσεως
προϊόντων
Είναι απολύτως προφανές, ότι η δεξαμενή δυνητικών
on-line αγοραστών στις Η.Π.Α. είναι τεραστίου μεγέθους.
Ιδίως η δημογραφική κατηγορία των λεγόμενων millennials
(25 - 40 έτη περίπου), η οποία διακρίνεται, μεταξύ άλλων,
και για την απόλυτη εξοικείωση της με τις τεχνολογίες
διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, αλλά εμφορείται και
από μία νέα, πιο ρευστή και πιο προσαρμοστική καταναλωτική
νοοτροπία, αποτελεί βασικό target group.
Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αμερικανός καταναλωτής έχει υψηλές απαιτήσεις από το προϊόν που αγοράζει, ιδίως μάλιστα αν το συγκεκριμένο προϊόν φέρει μια
ιστορία που στηρίζεται στην προβολή μοναδικών, ποιοτικών
χαρακτηριστικών. Είναι πρόθυμος να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να το πληρώσει, ακόμα και αν θεωρείται ακριβό,
αλλά θα απορρίψει χωρίς δεύτερη συζήτηση κάτι που δεν
ανταποκρίνεται στα ποιοτικά του standards.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αμερικανική αγορά,
λόγω της ευρύτατης διάδοσης των πιστωτικών καρτών,
που αποτελούν το βασικό μέσο συναλλαγών, ιδίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και νέων, εναλλακτικών
μέσων πληρωμής (λ.χ Paypal, πληρωμή μέσω κινητών τηλεφώνων κ.λ.π.), έχει προλειάνει το έδαφος για ηλεκτρονικές
πληρωμές, σε βαθμό ίσως πρωτόγνωρο σε σύγκριση με
άλλες αγορές. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας
έκδοσης πιστωτικών καρτών "American Express", η πιο δημοφιλής μέθοδος πληρωμών ανάμεσα σε αγοραστές προϊόντων μέσω διαδικτύου είναι οι πιστωτικές κάρτες με 73%
και ακολουθούν οι χρεωστικές με 62%. Σημειωτέον δε ότι
η πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών είναι κάτοχοι
περισσότερων από 3 πιστωτικές κάρτες.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καταγραφεί ότι η αμερικανική
αγορά, έστω και υπό τις παρούσες συνθήκες της προστατευτικής αναδίπλωσης που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση
Trump, είναι δεκτική σε εισαγωγές προϊόντων.
Οι Η.Π.Α. είναι μια μεγάλη χώρα, με πλήρως ανεπτυγμένο
δίκτυο μεταφορών, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.
Οι προκλήσεις που θέτει το τεράστιο μέγεθος της χώρας
αντισταθμίζονται από το πυκνό δίκτυο σιδηροδρομικών,
οδικών και αεροπορικών μεταφορών, καθώς και από τη
στρατηγική θέση λιμένων και λοιπών σημείων εισόδου για
τα εισαγόμενα προϊόντα.
Παράλληλα, εταιρείες κολοσσοί όπως η UPS και η FedEx
αναλαμβάνουν κατά κόρον την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά πακέτων σε όλα τα σημεία της χώρας, στα οποία
εξυπακούεται ότι διαθέτει πρόσβαση και το κρατικό σύστημα
ταχυδρομικών υπηρεσιών (U.S. Postal Service), το οποίο
σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο και πιο οικονομικό σε
σύγκριση με τις προαναφερθείσες ιδιωτικές εταιρείες.
Εξυπακούεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών
καταναλωτών είναι πιο πιθανόν να αγοράσουν διαδικτυακά
ένα προϊόν, όταν εμπεριέχεται και απορροφάται στην τιμή
το μεταφορικό κόστος και το κόστος αποστολής (κατά
πάγια τακτική στις Η.Π.Α., και σε πλήρη αντίθεση με τα
ισχύοντα στην Ε.Ε., ο πρόσθετος φόρος επί της αξίας πώλησης ενός προϊόντος - sales tax - δεν αναγράφεται στην

τιμή που βλέπει ο καταναλωτής και προστίθεται λίγο
πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας). Παράλληλα,
πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει ότι περισσότεροι
από τους μισούς καταναλωτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ένα προϊόν όταν τους παρέχεται η δυνατότητα
επιστροφής χωρίς επιβάρυνση, ή έναντι αλλαγής με
άλλο ομοειδές (στην περίπτωση των τροφίμων βεβαίως
αυτή η δυνατότητα υπόκειται σε προφανείς περιορισμούς,
εξαιτίας της φύσης των προϊόντων).
Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το υψηλότερο
ποσοστό πωλήσεων μέσω διαδικτύου καταγράφεται
στις περιόδους των διακοπών (από την Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά) και
ιδίως κατά τις ημέρες μεγάλων προσφορών, όπως τις
λεγόμενες "Black Friday" και "Cyber Monday".
Για ποιους συγκεκριμένους λόγους όμως, πέραν των
γενικών χαρακτηριστικών της αμερικανικής αγοράς που
αναφέρθηκαν, ο δυνητικός Έλληνας εξαγωγέας διατροφικών
ειδών στις Η.Π.Α. θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του
στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Η απάντηση συμπυκνώνεται
στις εξής παραμέτρους:
1. Στις γενικότερες τάσεις ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εμπορίου τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α., για τις οποίες
έγινε ήδη εκτεταμένη αναφορά (επιγραμματικά, όλο και
μεγαλύτερη εξοικείωση των καταναλωτών, κυρίως των
δεσποζουσών ηλικιακά κατηγοριών "milleninals" και "GenX",
με την on- line αγορά ποιοτικών, συσκευασμένων κυρίως,
τροφίμων).
2. Στην κυριαρχία των συσκευασμένων κυρίως τροφίμων
στις συνολικές on-line πωλήσεις του κλάδου, η οποία ταιριάζει άριστα στα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας
τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία έχει να επιδείξει
ευρύτατο φάσμα εξαιρετικών προϊόντων, στα οποία η χώρα
μας διατηρεί μακρά παράδοση, όπως κονσερβοποιημένα
φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδα, προϊόντα οίνου, πάσης
φύσεως συσκευασμένα τροφίμα τύπου snacks, μεταλλικά
νερά, μη αλκοολούχα ποτά, μέλια κ.ά.
3. Στην ίδια τη φύση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
όπως προαναφέρθηκε, των ελληνικών προϊόντων, που τα
κατατάσσει στην premium κατηγορία ("specialty foods").
Στη συγκεκριμένη κατηγορία σημειώνεται διαρκής αύξηση
των πωλήσεων, δεδομένου ότι απέσπασε μερίδιο 16,3%
το 2018, έναντι 15,6% το 2017, με προοπτική να ανέλθει
στο 19,5% το 2023 επί του συνόλου των πωλήσεων τροφίμων.
4. Στο γεγονός ότι οι on-line πωλήσεις, ειδικά της
premium κατηγορίας ("specialty foods"), αυξήθηκαν κατά
24% το 2018 και αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το
2022.
5. Στο γεγονός ότι ως μία εκ των νέων τάσεων στις προτιμήσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με διαδικτυακή
έρευνα που εκπόνησε το τρέχον έτος η εταιρεία "Mazars
Food & Beverage Industry Outlook", μεταξύ κορυφαίων
στελεχών εταιρειών τροφίμων και ποτών, υποδείχθηκαν
τα "ethnic" τρόφιμα, κυρίως δε στις δύο δεσπόζουσες κατηγορίες ("milleninals" και "GenX").
6. Στη φύση και τα χαρακτηριστικά της μέσης ελληνικής
εξαγωγικής επιχείρησης τροφίμων, η οποία χαρακτηρίζεται
από μικρομεσαίο, οικογενειακό μέγεθος, με αποτέλεσμα
να αδυνατεί να επωμιστεί τα υψηλά κόστη προβολήςπροώθησης των προϊόντων της στην αμερικανική αγορά,
καθώς και τα υψηλά κόστη που συνεπάγεται η "πλοήγηση"
μέσω των πολλών, αλλεπάλληλων σταδίων (εισαγωγέας,
διανομέας, food broker, Buyer αλυσίδας Σούπερ-Μάρκετ)
μέχρι να καταλήξει το προϊόν στο ράφι του Σούπερ-Μάρκετ.
Ως εκ τούτου, ο Έλληνας εξαγωγέας μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να αυξήσει το περιθώριο κέρδους του,
παρακάμπτοντας τα πολλαπλά, υψηλού συνολικού κόστους,
αλλεπάλληλα επίπεδα διαμεσολαβούντων (εισαγωγέας,
διανομέας, Food Broker, Buyer, merchandiser), τα οποία
επιβαρύνουν υπέρμετρα την τελική τιμή του προϊόντος,
μέχρι αυτό να καταλήξει στο ράφι του Σούπερ-Μάρκετ.
Προκύπτει ως εκ τούτου το συμπέρασμα ότι ειδικά στον
χώρο των τροφίμων, το περιθώριο περαιτέρω διείσδυσης
των ελληνικών προϊόντων είναι τεράστιο, παρά τη διαρκή
άνοδο των σχετικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι ως ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους της
αγοράς τροφίμων το μερίδιο των ελληνικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων είναι ακόμα μικρό (μοναδική εξαίρεση
οι επιτραπέζιες ελιές, που αποτελούν το σημαντικότερο
εξαγόμενο διατροφικό προϊόν μας στις ΗΠΑ).
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Πώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις
από τον νέο φορολογικό νόμο
Σ

τον φορολογικό νόμο 4646/2019, που ψηφίστηκε
στις 12.12.2019, εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για
τη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
– Για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και
οι νομικές οντότητες (πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων
και των αγροτικών συνεταιρισμών) μειώνεται από 28%
σε 24%.
– Μειώνεται σε 5% (από 10%) ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης μερισμάτων για εισοδήματα
που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.
– Καταργείται η διάταξη με την οποία είχε επεκταθεί
νομοθετικά η εισφορά 0,6% του Ν.1028/1975 στις πιστώσεις από χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως εταιρείες
factoring και leasing.
– Ορίζεται ρητώς ότι αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ωφέλεια επιχείρησης που
προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης
από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει
χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.
Εκπιπτόμενες δαπάνες
– Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020,
προστίθενται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος
που πραγματοποιήθηκαν.
– Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση κατά 30% για
συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι:
α) Την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
β) Τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g
CO2/Km, με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων έως τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

γ) Την αγορά, εγκατάσταση
και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης
οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50)
g CO2/Km.
– Προβλέπεται ότι για τα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, για να
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων, οι
δαπάνες ενοικίων θα πρέπει
να εξοφλούνται με τη χρήση
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
– Εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από
επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
– Εισάγονται νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης, καθώς και νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως
50 g CO2/km
– Επανυπολογίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά για το έτος
2018 σε 95% του βεβαιωθέντος φόρου βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Διαγραφή απαιτήσεων
Παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς επισφαλών απαιτήσεων έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ακόμη και όταν δεν έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται δεν
δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό

πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων
στο τέλος της χρήσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς των
απαιτήσεων που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας
συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως
του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και χωρίς να
απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση
και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη,
το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης θα εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ.
Πώληση συμμετοχών
Εισάγεται, με ισχύ από 01.07.2020, νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία από πώληση ελληνικών και κοινοτικών θυγατρικών εταιρειών, εφόσον μεταξύ άλλων η
συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από 10% και έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον 24 μήνες. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εισοδήματα δεν φορολογούνται ούτε κατά τη
διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών, ενώ
δεν παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή.

Προβληματισμός για το
ενδεχόμενο νέων αμερικανικών
δασμών στο ευρωπαϊκό κρασί

Έ

ντονο προβληματισμό στο ενδεχόμενο νέου
γύρου επιβολής δασμών από την αμερικανική
κυβέρνηση προς τους ευρωπαϊκούς οίνους εκφράζει
ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΟ, «από την πρώτη
στιγμή, ο Σύνδεσμος κινητοποιήθηκε προς όλες τις
κατευθύνσεις για την προάσπιση των συμφερόντων
του κλάδου». Προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως
τονίζει, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση «προκειμένου να δοθεί αίσιο
τέλος στο θέμα αυτό».
Κατά τον Σύνδεσμο, μεταξύ των κινήσεων που
έχουν γίνει είναι η «ενημέρωση του πρωθυπουργού,
των υπουργείο Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, της πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Comité Vins (το
ευρωπαϊκό όργανο των ιδιωτικών οινοποιείων) αλλά
και επαφές με τον ελληνοαμερικανικό πολιτικό και
επιχειρηματικό κόσμο, ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου».
Επίσης, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο
ΣΕΟ συμμετέχει ενεργά σε δημόσια διαβούλευση

που διοργανώνει το αμερικανικό
υπουργείο Εμπορίου, αναπτύσσοντας
τη νομική, πολιτική και εμπορική
επιχειρηματολογία για τον κλάδο
και προστίθεται: «Είμαστε ενεργά
παρόντες, μέσω του ευρωπαϊκού
οργάνου μας, στις συνομιλίες μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ».
Τέλος, ο ΣΕΟ εκφράζει την ελπίδα ότι «την
τελευταία στιγμή θα
αποφευχθεί αυτή η
εξέλιξη που θα δημιουργούσε σοβαρά
προβλήματα
στην
τόσο σημαντική και εμβληματική για το κρασί
μας αμερικανική αγοΗ Η AΜΒΥΞ αποκλειστικός συνεργάρά, παρακολουθούμε,
της της Molson Coors Brewing Comδε, στενά τις εξελίpany στην Ελλάδα ανακοινώνει την
ξεις».
έναρξη της συνεργασίας της με την
Molson Coors Brewing Company ως ο

Η AΜΒΥΞ αποκλειστικός συνεργάτης
της Molson Coors Brewing Company
στην Ελλάδα
αποκλειστικός της συνεργάτης στην
Ελλάδα για την εμπορία και διανομή
των μαρκών Staropramen, Miller Genuine Draft, Blue Moon και Carling.
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Αντικειμενικές - φωτιά σε 3.000 περιοχές
Φ

θάνει ο λογαριασμός για τους ιδιοκτήτες
που διαθέτουν ακίνητα στις 3.000 περιοχές που θα ενταχθούν για πρώτη φορά
στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το αργότερο στα μέσα
Φεβρουαρίου να έχει στα χέρια του τις τιμές
ζώνης που θα εφαρμοστούν στις υπό ένταξη
περιοχές και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι
διαδικασίες προκειμένου να διαπιστωθεί ο
φόρος (ΕΝΦΙΑ) που θα προκύψει για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων των ανωτέρω περιοχών.
Η επίσπευση έγκειται στο ότι η κυβέρνηση
επιθυμεί να γνωρίζει το δημοσιονομικό όφελος από την ένταξη των περιοχών και συγκεκριμένα εάν η αύξηση των εσόδων θα
επιτρέψει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς του ΕΝΦΙΑ θα
δουν οι κάτοικοι στο Ληξούρι στην Κεφαλονιά
που είναι εκτός αντικειμενικών αξιών, όπως και όλοι οι
υπόλοιποι οικισμοί του μεγαλύτερου νησιού του Ιονίου
με εξαίρεση την πρωτεύουσα Αργοστόλι που διαθέτει
τιμές ζώνης, καθώς και η Ιθάκη η οποία βρίσκεται στο
σύνολό της εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας
ακινήτων.
Στην Ηπειρο, σε ολόκληρο τον νομό Αρτας εντός
αντικειμενικού συστήματος βρίσκεται μόνο η πόλη της
Αρτας. Ολοι οι υπόλοιποι οικισμοί παραμένουν εκτός
τιμών ζώνης.
Στη Θεσσαλονίκη περιοχές στο Λιμάνι, στη Νέα Μεσημβρία, στο Καυταντζόγλειο, στη Διεθνή Εκθεση,
στην πλατεία Δικαστηρίων και άλλες βρίσκονται εκτός
αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
Στην Αττική εκτός συστήματος είναι τα Τουρκοβούνια,
τμήμα του Ψυχικού, η περιοχή του Σισμανογλείου στα
σύνορα Αμαρουσίου - Μελισσίων, ο Παράδεισος Αμαρουσίου, το Πολύδροσο Χαλανδρίου - Αμαρουσίου, η
περιοχή Μπαλάνα στον Γέρακα, τμήματα της Νέας
Μάκρης και της Παλλήνης.
Το ίδιο ισχύει και για περιοχές-φιλέτα στη Μύκονο,
στην Πάρο αλλά και στην Κέρκυρα. Στις περισσότερες
από τις παραπάνω περιοχές οι τιμές θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ σε πολλούς οικισμούς της χώρας οι αξίες
με βάση της οποίες υπολογίζονται οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων είναι υψηλότερες, ακόμα και διπλάσιες, σε σχέση με το πραγματικό τίμημα αγοράς του
ακινήτου. Και αυτό γιατί η εφορία για να προσδιορίσει
την αξία του ακινήτου λαμβάνει υπόψη της συγκριτικά
στοιχεία από πωλήσεις ακινήτων γειτονικών - ακριβότερων περιοχών ή την ελάχιστη τιμή ζώνης του δήμου
ή της Περιφέρειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώνουν φόρους σε πλασματικές
αξίες.
Μάλιστα, ορισμένες οικοπεδικές εκτάσεις που είναι

Εκτός από τις ανωτέρω περιοχές αναπροσαρμογές προς τα πάνω αναμένονται
και σε πολλές από τις 4.132 περιοχές της
χώρας, όπου η προηγούμενη κυβέρνηση
αποφάσισε τον περασμένο Ιούνιο να κρατήσει τις τιμές στα ίδια επίπεδα προκειμένου να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις στον
ΕΝΦΙΑ. Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται
και στα ακριβότερα προάστια της Αττικής.
Στο Παλαιό Ψυχικό, παρά τη μείωση που
έγινε, η απόκλιση παραμένει σχεδόν στο
30%, στην Εκάλη στο 37% και στη Φιλοθέη
στο 43,5%.

εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην Παλλήνη,
που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια με ή χωρίς πράξη
εφαρμογής, αντιμετωπίζονται ως εντός σχεδίου πόλεως
χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές (αδιάνοιχτοι δρόμοι,
χωρίς ύδρευση, ΔΕΗ και κοινόχρηστες υποδομές).
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ΔΟΥ προσδιορίζουν αξίες
κατ’ εκτίμηση οι οποίες ξεπερνούν κατά 400% τις
όμορες πολεοδομικές ενότητες που βρίσκονται στο
σύστημα.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση με την ένταξη 3.000
περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων το 2020 υπολογίζει επιπλέον
έσοδα ύψους 400-500 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό
παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει
στη δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ έπειτα από αυτή που
πραγματοποιήθηκε το 2019. Εφόσον από τα σενάρια
που θα «τρέξουν» στο οικονομικό επιτελείο προκύψει
όφελος που ανέρχεται στο ποσό των 400-500 εκατ.
ευρώ θα ξεκινήσει αμέσως η αναπροσαρμογή των
τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια και εν συνεχεία θα
προχωρήσει η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά.
Μάλιστα, η κυβέρνηση επιθυμεί ο ΕΝΦΙΑ να εισπραχθεί
εντός του 2020 στο σύνολό του. Αυτό ουσιαστικά
«μεταφράζεται» σε επιπλέον έσοδα ύψους 500 εκατ.
ευρώ (ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια σε
πέντε δόσεις από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο).
Στο μεταξύ οι εκτιμητές ακινήτων σε λίγες μέρες
πιάνουν δουλειά προκειμένου να προχωρήσουν στην
ευθυγράμμιση των εμπορικών τιμών με τις αντικειμενικές
αξίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα υποψήφιες για
αυξήσεις είναι οι συνοικίες του κέντρου της Αθήνας
όπως τα Εξάρχεια, η Κυψέλη, οι Αμπελόκηποι, τα
Ιλίσια, το Παγκράτι και η Ευελπίδων. Αυξήσεις αναμένονται και σε αρκετά προάστια όπως το Μαρούσι, το
Ελληνικό, το Χαλάνδρι, η Γλυφάδα.

Πιάνουν δουλειά
οι εκτιμητές ακινήτων
Την απόφαση με την οποία καθορίζεται
η αμοιβή των εκτιμητών, τους οποίους θα
προσλάβει το υπουργείο για να δώσουν
νέες τιμές εκκίνησης/τιμές ζώνης στα ακίνητα, υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Η σχετική πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστοποιημένους
εκτιμητές αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες
με στόχο να ξεκινήσουν αμέσως την αναπροσαρμογή
των τιμών ζώνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη
φορά θα μετάσχουν και τα μεγάλα γραφεία του χώρου
της κτηματαγοράς (τα οποία διαθέτουν πιστοποιημένους
εκτιμητές) στην προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών για την ευθυγράμμιση των εμπορικών τιμών με
τις αντικειμενικές αξίες. Σημειώνεται ότι οι εκτιμητές
εκτιμούν βάσει συγκριτικών στοιχείων αξίες ακινήτων
και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες αναγωγές υπολογίζουν κατά την κρίση τους την αγοραία αξία του μέσου
ακινήτου κάθε ζώνης. Στη συνέχεια, εισηγούνται στον
υπουργό την τιμή εκκίνησης/τιμή ζώνης.
Η τιμή ζώνης αποτελεί τη βάση, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας
των ακινήτων κατά τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων.
Η ποιότητα κατασκευής λαμβάνεται υπόψη από τους
εκτιμητές κατά την εκτίμηση της τιμής ζώνης/εκκίνησης,
αλλά και στον εξατομικευμένο υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κάθε ακινήτου με τους σχετικούς
συντελεστές αυξομείωσης (συντελεστής τρόπου κατασκευής, συντελεστής εξοπλισμού του ακινήτου).
Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2019, υπό τον φόβο
αύξησης των αντικειμενικών αξιών, πολλοί ήταν αυτοί
που προχώρησαν σε αγορές κατοικιών για να αποφύγουν
πρόσθετους φόρους το 2020. Ταυτόχρονα, αρκετοί
προχώρησαν στο «σπάσιμο» της περιουσίας τους σε
κομμάτια (τα οποία μεταβιβάζουν στα παιδιά τους) για
να ξεφουσκώσουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.
Η έκρηξη στις μεταβιβάσεις οδήγησε και στην αύξηση
των εσόδων. Τα έσοδα του Δημοσίου ξεπέρασαν τα
405 εκατ. ευρώ.

Κατεβάζει ταχύτητα η άνοδος τιμών στα ακίνητα

Τ

α πρώτα δείγματα «εκλογίκευσης» έχουν ξεκινήσει
να παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά τις ζητούμενες
τιμές πώλησης κατοικιών, ιδίως σε περιοχές, όπου καταγράφηκε αλματώδης άνοδος κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 18 μηνών. Επί του παρόντος, η εν λόγω
τάση έχει λάβει τη μορφή επιβράδυνσης του ρυθμού
αύξησης των τιμών, ωστόσο, σύμφωνα με φορείς της
αγοράς ακινήτων, είναι πιθανό να υπάρξει πλήρης εξομάλυνση, με τις αξίες σταδιακά να σταθεροποιούνται
και να ακολουθούν ένα ήπιο ρυθμό αυξομείωσης, ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών που επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών
ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr), κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι τιμές στο σύνολο της χώρας

ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 6,5%,
έναντι 7,4% κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Στο
κέντρο της Αθήνας οι τιμές αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 10,7%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να
διαμορφώνεται σε 1.550 ευρώ/τ.μ. Ωστόσο, στην αντίστοιχη ετήσια σύγκριση των τιμών κατά το τρίτο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, η άνοδος των τιμών διαμορφωνόταν σε 25,3%! Καταγράφεται, λοιπόν, μια σημαντική
αποκλιμάκωση και επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού
των αξιών, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των ειδικών
του κλάδου, που θεωρούσαν ότι μια τόσο μεγάλη και
απότομη αύξηση δεν θα μπορούσε, σε καμία περίπτωση,
να είναι διατηρήσιμη.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές
του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Για παράδειγμα, στα

νότια προάστια, όπου επικεντρώνεται μεγάλο μέρος
της ζήτησης από το εξωτερικό, οι τιμές κατά τους τρεις
τελευταίους μήνες του 2019 ενισχύθηκαν κατά 4,8% σε
2.575 ευρώ/τ.μ., έναντι αντίστοιχης αύξησης κατά 10,4%
κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, στα
βόρεια προάστια, ο ρυθμός της ανόδου των τιμών περιορίστηκε σε 3,9% από 6,1%, ενώ στα δυτικά προάστια
παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος σε 9,8% από 9,7%. Στη
Θεσσαλονίκη, η άνοδος των τιμών «τρέχει» πλέον με
ρυθμό 28,3%, από 32% κατά το τρίτο τρίμηνο, παραμένοντας όμως η αγορά με την ταχύτερη αύξηση, έχοντας
όμως σημειώσει και τη μεγαλύτερη πτώση, μεταξύ των
μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.
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Η απώλεια λίπους της γλώσσας
βελτιώνει την άπνοια ύπνου

Σ

ύμφωνα με τους
επιστήμονες, η
απώλεια βάρους μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τη βελτίωση
της άπνοιας του
ύπνου, αν και οι λόγοι
για αυτό έχουν παραμείνει ασαφείς.
Τώρα, μια νέα έρευνα
αποκάλυψε ότι η μείωση του λίπους της
γλώσσας είναι το
κλειδί για το γιατί η απώλεια λίπους βοηθά σε περιπτώσεις Obstructive Sleep Apnea (OSA).
Μια ομάδα ερευνητών από την Ιατρική Σχολή
του Perelman στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας
πραγματοποίησε μια μελέτη κατά την οποία, έκαναν
μέτρηση της επίδρασης της απώλειας βάρους στον
ανώτερο αεραγωγό, χρησιμοποιώντας απεικόνιση
μαγνητικού συντονισμού (MRI), συλλέγοντας δεδομένα από παχύσαρκους ασθενείς. Τα ευρήματά
τους, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό
περιοδικό «American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine» την περασμένη εβδομάδα,
αποκάλυψαν ότι η μείωση του λίπους της γλώσσας
που συνοδεύει τη συνολική απώλεια βάρους είναι
ο πρωταρχικός παράγοντας μείωσης της σοβαρότητας των συμπτωμάτων στην OSA.
Η άπνοια ύπνου ταλανίζει εκατομμύρια άτομα
Περίπου 22 εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν
από άπνοια ύπνου, η οποία αναγκάζει την αναπνοή
των ανθρώπων να σταματά και να ξεκινά ενώ κοιμούνται, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να ξυπνούν
επανειλημμένα όλη τη νύχτα, επηρεάζοντας δυσμενώς τον ύπνο τους και τη γενική υγεία τους
λόγω συνεχιζόμενων διαταραχών του ύπνου.
Τα συμπτώματα της διαταραχής περιλαμβάνουν
έντονο ροχαλητό, ξύπνημα με πονόλαιμο ή ξηρό
λαιμό, ξύπνημα με πνιγμό ή αίσθημα αναπνοής,
πρωινή κεφαλαλγία και υπνηλία κατά τη διάρκεια
της υπόλοιπης ημέρας. Επίσης, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση και
εγκεφαλικό επεισόδιο.

OHE: Χάνεται η ευκαιρία
να αποτρέψουμε
την κλιματική καταστροφή
Χτύπησαν κόκκινο
οι εκπομπές CO2

σματική θεραπεία για την OSA. Η αύξηση του λίπους
της γλώσσας που σχετίζεται με την παχυσαρκία
είναι ένας πιθανός παράγοντας στην άπνοια ύπνου.
Σημαντικά τα ευρήματα της νέας μελέτης
Η νέα μελέτη που διεξήχθη από Αμερικανούς
επιστήμονες αποσκοπούσε στη συλλογή στοιχείων
για να διαπιστωθεί αν αυτό συνέβαινε στην πραγματικότητα. 67 ασθενείς με ήπια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου καθώς και Δείκτη Μάζας
Σώματος μεγαλύτερο από 30 προσλήφθηκαν για
τη μελέτη η οποία διήρκεσε 6 μήνες και συνέκρινε
τους όγκους του φάρυγγα και της κοιλιάς πριν και
μετά τη χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του
σωματικού βάρους των ασθενών κατά 10%. Οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας μαζί με τη στατιστική
ανάλυση προσδιόρισαν τις μειώσεις του όγκου της
γλώσσας, δείχνοντας ότι η μείωση του όγκου του
λίπους της γλώσσας ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας
που συνδέει την απώλεια βάρους με τις βελτιώσεις
στην άπνοια ύπνου.
Επίσης, στοιχεία από τη μελέτη αποκάλυψαν ότι
οι μειωμένοι όγκοι στο πτηριογόνο (μυϊκός μυός
που ελέγχει το μάσημα) και στο πλευρικό τοίχωμα
του φάρυγγα (μύες στις πλευρές του αεραγωγού)
συσχετίστηκαν επίσης με τη συνολική απώλεια βάρους, που συνδέεται με βελτιώσεις στην άπνοια
ύπνου.
Αυτό που αποκάλυψε η ομάδα με τη μελέτη
αυτή, είναι πιθανό να ανοίξει νέες δρόμους για
αποτελεσματικότερες θεραπείες. Οι ερευνητές, τόνισαν ότι πιθανόν θα ακολουθήσουν περισσότερες
μελέτες, οι οποίες αποσκοπούν στο να καθορίσουν
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τροποποιηθούν
οι δίαιτες για να βοηθήσουν στην μείωση του σωματικού λίπους, εξετάζοντας επίσης εάν οι ψυχρές
θεραπείες, παρόμοιες με εκείνες που είναι αποτελεσματικές στη μείωση του λίπους στο στομάχι,
με στόχο τη μείωση του λίπους της γλώσσας μπορούν να βοηθήσουν.

Η παχυσαρκία σοβαρός παράγοντας κινδύνου
Η παχυσαρκία έχει καθοριστεί εδώ και πολύ καιρό
ως ο πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου για την
ανάπτυξη της άπνοιας στον ύπνο, αν και είναι
γνωστό ότι άλλοι παράγοντες όπως η αύξηση των
αμυγδαλών ή η εσοχή της σιαγόνας παίζουν ρόλο.
Οι τρέχουσες θεραπείες επικεντρώνονται κυρίως
στη χρήση μηχανών συνεχούς θετικής πίεσης
των αεραγωγών (CPAP), αν και έχει διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιμες μόνο στα 3/4των
περιπτώσεων, με 1 στα 4 άτομα που υποφέρουν από άπνοια να κάνουνε αγώνα για
να αντέξουν τη μηχανή αυτή. Εκτός από τη
χρήση του μηχανήματος, οι γιατροί μπορούν
να βοηθήσουν τους πάσχοντες με χειρουργική επέμβαση στις άνω αεροφόρους οδούς
αλλά αυτό αφορά μόνο ορισμένες περι- Υλικά
πτώσεις. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλες •200 γρ γαρίδες καταψυγμένες (αν θέτις χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό συνεπά- λετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και
γεται και κάποιους κινδύνους. Επομένως, η φρέσκες)
ανάπτυξη εναλλακτικών, αποτελεσματικών •1 κ.σ. αλεύρι
μεθόδων θεραπείας είναι απολύτως απα- •1 κ.σ. λάδι
•1/4 κ.γλ. πιπέρι
ραίτητη.
Το 2014, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι •1/4 κ.γλ. τσίλι
παχύσαρκοι ασθενείς, που πάσχουν από •1 κ.γλ. μουστάρδα
άπνοια κατά τον ύπνο, είχαν επίσης σημαν- •1/2 λεμόνι
τικά μεγαλύτερες γλώσσες. Για πρώτη φορά, •1 σφηνάκι ούζο
υπονοήθηκε από την επιστημονική κοινό- •αλάτι κατά προτίμηση
τητα, ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η απώλεια βάρους αποδείχθηκε αποτελε- Eκτέλεση
Πλένουμε και στραγγίζουμε τις γαρί-

O

κόσμος θα χάσει την ευκαιρία να αποτρέψει την
κλιματική καταστροφή χωρίς άμεση και δραστική παρέμβαση για μείωση των ρυπογόνων εκπομπών αερίων. Η
προειδοποίηση έρχεται από τον ΟΗΕ στην ετήσια αξιολόγηση
της κατάστασης και μία ημέρα μετά τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, που έδειξαν ότι παρά
τις επίσημες διακηρύξεις των ηγετών του πλανήτη, τα επίπεδα συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ανήλθαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ το 2018.
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ υπολογίζει ότι
οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων θα πρέπει να μειώνονται
κατά 7,6% ετησίως έως και το 2030, προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στους
1,5 βαθμούς Κελσίου. Η ωμή πραγματικότητα είναι πως οι
εκπομπές, παρά τις διεθνείς συμφωνίες και τους φιλόδοξους
στόχους, αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 1,5% ετησίως
την τελευταία δεκαετία. Χτύπησαν κόκκινο το 2018 στα
55,3 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού η διεθνής κοινότητα
έχει θέσει ως στόχο να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε "αρκετά χαμηλότερα" των 2
βαθμών Κελσίου και ει δυνατόν στους 1,5 βαθμούς. Με
βάση τα έως τώρα δεδομένα ωστόσο οδεύουμε προς
αύξηση κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου.
Οι προοπτικές διαγράφονται «θλιβερές» σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, που πάντως επιμείνει ότι ο στόχος του 1,5 βαθμού
εξακολουθεί να είναι εφικτός, εάν υπάρξει άμεση κινητοποίηση.
Πέρυσι το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική
Αλλαγή εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση ότι εάν η θερμοκρασία του πλανήτη αυξηθεί περισσότερο από 1,5
βαθμό, θα ενισχυθεί η συχνότητα και η ένταση των κυμάτων
καύσωνα, αλλά και ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι
καταιγίδες και οι πλημμύρες.

ΣΥΝΤΑΓΗ

Πικάντικες γαρίδες
με μουστάρδα και ούζο
δες και έτσι όπως είναι στο
τρυπητό ρίχνουμε το αλεύρι
να πάει παντού. Αυτό θα βοηθήσει στο να δέσει καλύτερα
η σάλτσα.
Σε ένα τηγάνι, σε δυνατή
φωτιά, τοποθετούμε 1 κούπα
νερό, το αλάτι, το λάδι, πιπέρι,
τσίλι και την μουστάρδα. Ανακατεύουμε ώστε να διαλυθεί η μουστάρδα και μόλις πάρει μια βράση (θα
δούμε τις φουσκάλες) τότε ρίχνουμε
και το λεμόνι, το ούζο και τις γαρίδες.
Ανακατεύουμε ανά 2 λεπτά περίπου
μόλις κοκκινίσουν οι γαριδούλες μας

και αρχίσει να δένει η σάλτσα (θέλει
περίπου 8-15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος της γαρίδας) είναι έτοιμα. Σερβίρουμε με φρέσκο τραγανιστό ψωμί
(υπάρχει πληθώρα συνταγών στο cookpad για να φτιάξουμε). Καλή όρεξη!
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Σχεδόν 180.000 κατοικίες κενές στην Αθήνα,
μόλις 12.000 είναι στο Airbnb
Ι

διαίτερη εντύπωση προκαλεί ο παροξυσμός σχετικά
με την οικονομία διαμοιρασμού και ιδιαίτερα η οξεία
πολεμική κατά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και του
Airbnb. Ξεχάσαμε την εικόνα βομβαρδισμένου αστικού
τοπίου τύπου Καμπούλ πριν από λίγα χρόνια, πριν δηλαδή οι ιδιωτικές επενδύσεις από μικροϊδιοκτήτες αλλάξουν μια πόλη παρατημένη από την κεντρική εξουσία
και την Αυτοδιοίκηση; Αντί να λέμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε αυτούς τους αφανείς ήρωες, που πήραν το
ρίσκο να επενδύσουν σε ένα σχεδόν τριτοκοσμικό
άστυ, τους έχουμε μετατρέψει σε «κόκκινο πανί»;
Ίσως επειδή ξεχάσαμε τα κτίρια που εγκαταλείπονταν
μαζικά από τους ενοίκους τους, επειδή ένα διαμέρισμα
μετατρεπόταν σε έδρα δουλεμπόρων και «κανείς δεν
μπορούσε να κάνει τίποτα». Και έτσι μας ενοχλεί το
γεγονός ότι στις ίδιες πολυκατοικίες φιλοξενούνται
τουρίστες που φέρνουν πολύτιμο εισόδημα και στηρίζουν δουλειές, ανέργους και νοικοκυριά με φορολογικές
υποχρεώσεις. Μας πειράζει, μάλλον, που οι καθημαγμένοι από την ανελέητη φορολογία ιδιοκτήτες
βλέπουν καλύτερες μέρες και οι απαξιωμένες περιουσίες
γίνονται εκ νέου αποκούμπι της μικρής και της μεσαίας
τάξης; Ξεχάσαμε τις μαζικές αποποιήσεις κληρονομιών
από πολίτες που δεν άντεχαν να πληρώσουν για απρόσοδα ακίνητα;

Έστω ότι ξεχνάμε όλα αυτά. Ας δούμε τα
στοιχεία. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
κτιρίων του 2011, για την ευρύτερη περιοχή
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών υπάρχουν 640.000 κατοικίες. Πόσες
από αυτές κατεγράφησαν ως κενές; Περίπου
176.000. Και πρόκειται μόνο για κατοικίες όχι για γραφεία και άλλα ακίνητα- που ανακαινίστηκαν για να γίνουν τουριστικά καταλύματα. Και πόσες από αυτές αξιοποιούνται
ως καταλύματα Airbnb; Έφτασαν τις 9.500
στον Δήμο Αθηναίων μέσα στο 2018, πριν
μειωθούν στις 8.000 μετά την εφαρμογή των
φορολογικών μέτρων και παραμένουν λίγο
κάτω από τις 12.000 έως την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές.
Ως εκ τούτου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεν
δικαιολογείται το μένος κατά των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με δεδομένο όμως αφενός ότι
ολόκληρες συνοικίες απέκτησαν ξανά ζωή και αφετέρου
ότι τα καταλύματα Airbnb δεν αποτελούν παρά κλάσμα
του συνολικού αποθέματος ακινήτων, τι τροφοδοτεί
το μένος αυτό κατά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων;
Εντέλει, ενδεχομένως να τυγχάνει πλήρους
εφαρμογής το... δόγμα «να ψοφήσει η κατσίκα του

γείτονα». Ορισμένο δηλαδή τμήμα των συμπολιτών
μας ίσως να μην είναι σε θέση να ανεχθεί ότι μερικές
χιλιάδες νοικοκυριά κατάφεραν να βελτιώσουν τον
προϋπολογισμό τους μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Δεν πρέπει, όμως, να ψοφήσει η κατσίκα και ο
γείτονας να στηρίζει την επιβίωσή του σε κρατικά επιδόματα, αποφεύγοντας την πληρωμή φόρων. Διότι
εάν συμβεί αυτό, εάν... αποδημήσουν και η κατσίκα
και ο γείτονας, ποιος θα πληρώνει τότε επιδόματα και
μισθούς;

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Χειμερινοί προορισμοί

Καστοριά
Π

αραδομένη στη γοητεία της λίμνης της, ετοιμάζεται για τα Ραγκουτσάρια και το διονυσιακό
ξεφάντωμα του Δωδεκαημέρου.
Όταν παγώνει η λίμνη, είναι σαν να παγώνει ο
χρόνος. Όταν ντύνεται στην ομίχλη, γίνεται
μέρος ονειρικό. Η Καστοριά, μονάκριβο πετράδι
στη μέση της λίμνης Ορεστιάδα, είναι ίσως η
πόλη που αποτελεί τον ιδανικότερο χειμερινό
προορισμό στην Ελλάδα.
Ο παραδοσιακός οικιστικός της χαρακτήρας
στις συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι, με τα πετρόκτιστα σοκάκια, την ξεχωριστή μακεδονίτικη
αρχιτεκτονική και τα περίφημα αρχοντικά, απότοκο
του εμπορίου γουναρικών των Καστοριανών στην
Ευρώπη, που άνθησε κατά τον 17ο αιώνα, δεν
κρύβεται κάπου μέσα στην πόλη, αλλά αποτελεί
ζωτικό της κομμάτι. Τα ανακαινισμένα αρχοντικά, όπως και
οι μοναδικής ομορφιάς βυζαντινές εκκλησίες, που χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα, αποτελούν μέρος ενός
υπαίθριου αστικού μουσείου που σου χαρίζεται απλόχερα,
προκαλώντας τον εντυπωσιασμό ακόμα και στον πιο αδαή.
Η μικρή κλίμακα της Καστοριάς, των 8.500 μόνιμων κατοίκων,
αφήνει την πόλη να αναπνεύσει, έχοντας στραμμένο πάντα
το βλέμμα στο μοναδικό φυσικό της περιβάλλον.
«Η Καστοριά είναι μέρος της λίμνης. Οι κάτοικοί της ζουν
με τη λίμνη. Αναπνέουν. Δραστηριοποιούνται. Τη θεωρούν
απαραίτητο στοιχείο και την προστατεύουν», μας λέει ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ερευνητής περιβάλλοντος, μέλος
της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και του νεοσύστατου Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας,
που λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2019. Στη λίμνη της
Καστοριάς, που καταλαμβάνει επιφάνεια 29 τ.χλμ., έχουν
καταμετρηθεί 245 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 16 είναι
σπάνια και απειλούμενα. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Παναγιωτόπουλος, «η άριστη βιοποικιλότητα οφείλεται
στο ότι η λίμνη, παρόλο που χαρακτηρίζεται αστικός βιότοπος, δεν είναι πια δέκτης αποβλήτων, καθώς αυτά καταλήγουν από το 1995 σε έναν σύγχρονο τριτοβάθμιο
βιολογικό σταθμό, με αποτέλεσμα αυτή να έχει ανακάμψει
σε σημείο παρθενογένεσης».
ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η αλήθεια είναι ότι, πραγματοποιώντας κανείς με τα
πόδια ή με το ποδήλατο τον μικρό γύρο της λίμνης, μήκους
7 χλμ., θα βρεθεί σε έναν τόσο μαγικό μικρόκοσμο, που

δύσκολα θα θέλει να κάνει κάτι άλλο. Οι επιλογές που ξεδιπλώνονται είναι πολλές στον στενό ασφαλτοστρωμένο
δρόμο, που ξεκινά λίγο μετά το Ντολτσό. Πολύ γρήγορα
αποκτάς την αίσθηση ότι το αστικό περιβάλλον μάλλον
βρίσκεται κάπου πολύ μακριά, αφού εισέρχεσαι σε μια
αψίδα με πανύψηλα πλατάνια και ιτιές, που υποβάλλουν
στην πρωινή ομίχλη τον κάθε ταξιδιώτη, έτσι που να μην
ξεχωρίζει εύκολα αν ονειρεύεται ή αν αποτελεί ο ίδιος
μέρος του ονείρου. Στα μόλις πέντε μέτρα μακριά μου,
ένας αργυροπελεκάνος προσγειώνεται στην επιφάνεια της
λίμνης και με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Είναι μοναδικό δώρο να βλέπεις από τόσο κοντά απειλούμενα
είδη προς εξαφάνιση ενώ κάνεις τον πρωινό σου περίπατο.
Ερωδιοί, πάπιες, φοινικόπτερα, κύκνοι, εικόνες και ήχοι
από κάθε λογής πουλιά, βουτιές και πετάγματα στις
καλαμιές, μοναδικές εικόνες ψαράδων να πλέουν με τα
περίφημα καστοριανά καράβια, τις βαριές ξύλινες βάρκες,
τις οποίες μοιάζουν να κινούν εύκολα με το βάρος του σώματός τους καθώς κωπηλατούν.
Πάνω στον δρόμο συναντάμε το Σπήλαιο του Δράκου
(τηλ. 6957-591303, Τρίτη-Κυριακή 09.00-17.00) με τις δέκα
επισκέψιμες αίθουσες και τις επτά υπόγειες λίμνες. Εδώ
μαθαίνουμε ότι εντοπίστηκαν οστά της λεγόμενης αρκούδας
των σπηλαίων (Ursus speleaus), η οποία, σε αντίθεση με
την καφέ αρκούδα, διέμενε στις σπηλιές και μετά το πέρας
της χειμερίας νάρκης. Το είδος αυτό έζησε στην Ευρώπη
κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου και εξαφανίστηκε πριν
από 10.000 χρόνια.

Επόμενη παραλίμνια στάση το μοναστήρι της
Παναγίας της Μαυριώτισσας, ένα από τα περίπου
80 μνημεία της βυζαντινής περιόδου που υπάρχουν στην πόλη, γεγονός που την καθιστά σημαντικό πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισμού.
Η μονή ιδρύθηκε πιθανότατα τον 11ο αιώνα και
ο εξωτερικός της διάκοσμος σε προκαλεί να
την επισκεφτείς, καθώς στους τοίχους θαυμάζεις
υψηλής αισθητικής αγιογραφίες που χρονολογούνται την περίοδο 1259-1264, όπως αναφέρεται στα σπαράγματα επιγραφών που συνοδεύουν τις μορφές του αυτοκράτορα Μιχαήλ
Η΄ Παλαιολόγου και του αδελφού του Ιωάννη.
Παρέμεινε κλειστή για αρκετά χρόνια, όμως η
επανίδρυσή της το 1998 στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία, καθώς διαμορφώθηκε ιδανικά τόσο
το εσωτερικό της όσο και ο περιβάλλων χώρος. Ακοίμητος
φρουρός, ο υπεραιωνόβιος πλάτανος 900 ετών που στέκει
στην αυλή της, χαρακτηρισμένος ως διατηρητέο μνημείο
της φύσης.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ
Το 1932, η στάθμη της λίμνης είχε πέσει αρκετά, αφήνοντας εκτεθειμένες τις κορυφές εκατοντάδων πασσάλων
που υπήρχαν στον πάτο και προκαλώντας την προσοχή
των κατοίκων του χωριού Δισπηλιό, σε απόσταση μόλις 4
χλμ. από την Καστοριά. Έπρεπε να περάσουν τριάντα
χρόνια για να ξεκινήσουν οι ανασκαφικές έρευνες από τον
καθηγητή Μουτσόπουλο και άλλα τριάντα για να γίνει συστηματική έρευνα, με επικεφαλής τον καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη, φέρνοντας στο φως τα περισσότερα ευρήματα
ενός λιμναίου οικισμού της τελευταίας περιόδου της νεολιθικής εποχής και δημιουργώντας την αναπαράστασή του
σε πραγματικές διαστάσεις. Το αποτέλεσμα θεωρείται –και
είναι– εξαιρετικό, καθώς το πρώτο οικομουσείο της χώρας
(Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού, τηλ. 24670-21910, Δευτέρα-Κυριακή και αργίες 09.00-17.00) τοποθετεί στο υποβλητικής ομορφιάς εξωτερικό περιβάλλον τις καλύβες στις
οποίες ζούσαν οι προϊστορικοί μας πρόγονοι, υπερυψωμένες
με πασσάλους πάνω από τη λίμνη. Παρατηρούμε την εσωτερική διαρρύθμιση των αντικειμένων και των εργαλείων
που χρησιμοποιούσαν και βλέπουμε βάρκα που βρέθηκε
πριν από 5.500 χρόνια, η οποία έχει το ίδιο ακριβώς μέγεθος
και σχήμα με αυτές που χρησιμοποιούν έως σήμερα οι κάτοικοι, τα λεγόμενα «καστοριανά καράβια».

