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Στη σελίδα 10

Λιγότερες νέες 

επιχειρήσεις το πρώτο

εξάμηνο του 2019

Παραγωγή 

πτυχιούχων 

χωρίς σύνδεση 

με την αγορά

Στη σελίδα 10

Η Coca-Cola συμπλήρωσε 50 χρόνια

στην Ελλάδα και το γιορτάζει

Στη σελίδα 6

Πώς δηλώνονται τα

ενοίκια που δεν

έχουν εισπραχθεί

Στη σελίδα 12

Τ
ον κίνδυνο να χάσουν το τρένο της «τέταρτης βιομηχανικής

επανάστασης», του ψηφιακού, δηλαδή, μετασχηματισμού,

αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η παρατεταμένη

ύφεση και η δυσκολία πρόσβασης στις απαραίτητες χρηματο-

δοτήσεις, όπως και η περιορισμένη εξοικείωση των ανώτατων

στελεχών με τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας, υποσκάπτουν

τις προοπτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οι ειδικοί ορίζουν την

εποχή του συνδυασμού  τεχνολογιών από τον φυσικό, ψηφιακό

και βιολογικό κόσμο που δημιουργούν εντελώς νέες δυνατό-

τητες και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα πολιτικά, κοινωνικά

και οικονομικά συστήματα. Πρόκειται για μια εποχή αυτοματι-

σμού, συνεχούς συνδεσιμότητας και επιταχυνόμενης αλλαγής,

στην οποία το «Ιντερνετ των πραγμάτων» συναντά το «Εξυπνο

εργοστάσιο ή κατάστημα».

Σήμερα το 71% των εταιρειών παγκοσμίως συμφωνούν ότι

δεν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικές χωρίς τον μετασχηματισμό

των τεχνολογικών υποδομών τους (ΙΤ).

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα μόλις το 12,3% των νέων επιχει-

ρήσεων υιοθετεί τις εντελώς νέες αυτές τεχνολογίες, σύμφωνα

με έρευνα του .

Αν και οι έξι στις δέκα νέες επιχειρήσεις αξιοποιούν γνωστές

τεχνολογίες, το ποσοστό που αναζητεί μια θέση στον θαυμαστό

καινούργιο κόσμο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης

(12,3%) είναι ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.

Δηλαδή, ενώ διεθνώς το 88% ξεκινάει ή έχει προχωρήσει τη

διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην Ελλάδα

μόλις το 12% των νέων επιχειρήσεων κινείται προς αυτή την

κατεύθυνση.

Εμείς στο άρθρο μας θα μιλήσουμε για το πρατήριο που

είναι το αντικείμενο μας και γιατί να κατασκεύασετε ηλε-

κτρονικό κατάστημα.

To ψηφιακό πρατήριο
είναι το μέλλον

Ένα αναπάντητο ερώτημα με το οποίο

έρχονται αντιμέτωποι κάθε χρόνο

εκατομμύρια φορολογούμενοι, τη στιγμή

της συμπλήρωσης των δηλώσεων φο-

ρολογίας εισοδήματος, είναι το πώς θα

γνωρίζουν εκ των προτέρων το τελικό

ύψος του εισοδήματος για το οποίο θα

φορολογηθούν και το πώς τελικά θα

έχει υπολογιστεί ο φόρος που θα προ-

κύψει κατά την αυτόματη εκκαθάριση

της ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης δή-

λωσης.

Συμβαίνει συχνά ο φορολογούμενος

που υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή

του να διαπιστώνει ότι ο φόρος εισοδή-

ματος δεν υπολογίστηκε τελικά από το

σύστημα TAXISnet επί του εισοδήματος

το οποίο δήλωσε, αλλά επί ενός υψη-

λότερου ποσού που προσδιορίστηκε

από το σύστημα με βάση τα λεγόμενα

τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή με βάση

συγκεκριμένα ποσά, αντικειμενικά προσ-

διοριζόμενων, δαπανών διαβίωσης, που,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

αντιστοιχούν στις ετήσιες δαπάνες χρή-

σης κατοικιών, αυτοκινήτων και άλλων

αντικειμένων μεγάλης αξίας κτήσης (σκα-

φών, αεροσκαφών κ.λπ.).

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, το

προσδιορισθέν με βάση τα τεκμήρια δια-

βίωσης ποσό φορολογητέου εισοδήματος

εμφανίζεται ακόμη πιο υψηλό καθώς,

κατά την εκκαθάριση της δήλωσης,

έχουν ληφθεί υπ' όψιν από το σύστημα

TAXISnet και τα λεγόμενα «τεκμήρια

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων»,

που είναι κυρίως ποσά που έχει δηλώσει

ο ίδιος ο φορολογούμενος και αφορούν

τις δαπάνες που πραγματοποίησε το

προηγούμενο έτος για την αγορά ή άλ-

λης μορφής απόκτηση ακινήτων και κι-

νητών αντικειμένων μεγάλης αξίας, για

την αποπληρωμή δανείων και την πραγ-

ματοποίηση δωρεών.

Είναι πολύ συχνό, λοιπόν, το φαινό-

μενο, φορολογούμενος που ολοκλη-

ρώνει τη συμπλήρωση της φορολογικής

δήλωσης και προχωρεί στο τελικό βήμα

της ηλεκτρονικής υποβολής να διαπι-

στώνει ότι το εκκαθαριστικό που πρό-

κειται να εκδοθεί αν η δήλωση υποβληθεί

οριστικά, θα είναι «χρεωστικό» και θα

αναγράφει ένα υπέρογκο ποσό οφειλής.

Η συνήθης αιτία για την οποία παρου-

σιάζεται αυτό το «φαινόμενο» είναι το

γεγονός ότι τα τεκμήρια διαβίωσης που

Πώς θα διαπιστώσετε

αν σας «πιάνουν» 

τα τεκμήρια διαβίωσης

της εφορίας

Συνέχεια στη σελίδα 8

Συνέχεια στη σελίδα 2

Το 71% των εταιρειών παγκοσμίως διατηρεί ιστοσελίδα ή και eshop.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι μόλις 12,3%



Εάν ανήκετε στο τραγικά μικρό ποσοστό

επιχειρήσεων παγκοσμίως που η προ-

σέλκυση καινούριων πελατών δεν απο-

τελεί ζήτημα προς διερεύνηση, τότε αυτό

το άρθρο δεν θα το βρείτε πολύ ενδια-

φέρον.

Αποκτάς ένα δεύτερο 

κατάστημα ανοιχτό 24 ώρες

Το κατάστημά σου μπορεί να είναι

σήμα κατατεθέν στην περιοχή σου. Όμως,

όσα χρόνια και αν περάσουν, γνωρίζεις

πως κάποιες ώρες η επιχείρησή σου είναι

κλειστή και ενδεχομένως να χάνεις την

επαφή με τους πελάτες σου. Αν, ωστόσο,

είχες μια δεύτερη «επαγγελματική στέγη»,

δηλαδή ένα website, οι χρήστες θα είχαν

τη δυνατότητα να βρουν όλες τις πλη-

ροφορίες που χρειάζονται για τα προϊόντα

ή τις υπηρεσίες σου, χωρίς καν να επι-

κοινωνήσουν μαζί σου τηλεφωνικά! Επί-

σης, θα υπάρχει η δυνατότητα να σου

στείλουν ένα μήνυμα και να ρωτούν ό,τι

επιθυμούν! Και αυτό θα μπορούν να το

κάνουν 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την

βδομάδα! Γιατί, λοιπόν, να μην τους δώ-

σεις αυτή τη δυνατότητα;

Τα σημαντικο� τερα οφε�λη απο

την υ�παρξη ενο� ς eshop :

1)Το κόστος δημιουργίας ενος eshop

είναι πολύ πολύ μικρότερο από εκείνο

της δημιουργίας ενός φυσικού

καταστήματος

2)Το κόστος προωθητικών ενεργειών

σε ένα eshop είναι πολύ μικρότερο συγ-

κριτικά με ένα φυσικό κατάστημα

3)Το eshop λειτουργεί 24 ώρες το

24ώρο, 365 μέρες το χρόνο σε αντίθεση

με ένα φυσικό κατάστημα όπου είναι

υποχρεωτική η ύπαρξη ωραρίου

4) Σε ένα eshop μπορείτε να προσθέσε-

τε όσα προίόντα επιθυμείτε χωρίς να

υπάρχει ο περιορισμός του χώρου όπως

σε ένα φυσικό κατάστημα κάτι που σας

επιτρέπει μεγάλη ποικιλία που θα

καλύπτει τις ανάγκες όλων των πελατών

σας.

5)  Σε ένα eshop δεν υπάρχει ο γεω-

γραφικός περιορισμός όπως σε ένα φυσικό

κατάστημα, μπορείτε να πουλήσετε όπου

θέλετε είτε εγχώρια είτε στο εξωτερικό.

6)Μπορείτε πολύ εύκολα σε ένα eshop

να προωθήσετε τα προίόντα που θέλετε

σε συγκεκριμένο κοινό μέσω του digital

marketing.

Τι πρέπει λοιπόν να 

παρουσάσουμε για το πρατήριο μας

1.Δημιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυ-

τότητας (λογότυπο, συγγραφή κειμένων,

επεξεργασία και βελτιστοποίηση δημι-

ουργία καταλόγων με τα προιόντα, κ.α.)

2.Σχεδίαση και κατασκευή σύγχρονου

ηλεκτρονικού καταστήματος χονδρικής

(και λιανικής αν απαιτείται) με δυνατότητα

διασύνδεσης στο υπάρχον σύστημα μη-

χανογράφησης

3.Στοχευμένες και εξελίξιμες διαφημι-

στικές καμπάνιες προς τα καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα κα-

ταστήματα λιανικής.

4.Λειτουργίες και διαδικασίες προσέλ-

κυσης και επιβράβευσης πελατών με διά-

φορες εκπτώσεις ή παροχές σε είδος.

Καθημερινά –μερικές δε φορές και πιο

γρήγορα– οι κανόνες αλλάζουν, οι προ-

τεραιότητες αλλάζουν, τα στυλ αλλάζουν,

οι ιδέες, τα γούστα, ο τρόπος που κάνουμε

τις διάφορες εργασίες αλλάζει, οι αξίες

αλλάζουν, οι άλλοι άνθρωποι αλλάζουν

–και εσύ ο ίδιος αλλάζεις. Όλες αυτές οι

αλλαγές έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση

στην δουλειά σου. Νά ένα πράγμα που

δεν αλλάζει: μερικοί άνθρωποι στις επι-

χειρήσεις γαντζώνονται στην ιδέα ότι τα

πράγματα θα παραμείνουν όπως είναι.

Ακόμα και άνθρωποι με σημαντική πείρα

παραμένουν σε αυτή την κατηγορία.

Μόλις μάθεις να διαβάζεις τα προει-

δοποιητικά μηνύματα, μελετάς την κα-

τεύθυνση της ροής της αλλαγής. Προς

τα πού πηγαίνουν τα πράγματα; Εξασκή-

σου στο να συλλαμβάνεις τάσεις και

μορφές στο στάδιο που ακόμα διαπλά-

θονται, ιδιαιτέρως εκείνες που θα αλλά-

ξουν την δουλειά σου. Μάθε να ανα-

γνωρίζεις τις πραγματικές τάσεις από τις

παροδικές. Όταν δεις την αλλαγή να έρ-

χεται, διόρθωσε την πορεία σου για να

προσαρμοστείς σε αυτήν ή προσπάθησε

να την εκμεταλλευτείς.

Αν ανήκετε στην κατηγορία των συνα-

δέλφων που τους ενδιαφέρει πολύ το

θέμα διαβάστε στη σελίδα 4 και το άρθρο

«Πληροφορήστε το κοινό σας… και κερ-

δίστε!»
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4916592

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Βυτινιώτης Ιωάννης                              Μέλος                                  210-9716767

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

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

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

To ψηφιακό πρατήριο

είναι το μέλλον

Θυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους ότι βάση της νομοθεσίας που

ισχύει από το 2012 πρέπει να τηρούνται δύο προϋποθέσεις για τη

νόμιμη λειτουργία του καταστήματος:

α) Η τήρηση μεθόδου αυτοελέγχου (HACCP)

β) Η παρακολούθηση των σεμιναρίων του ΕΦΕΤ για τους εργοδότες και το

προσωπικό τους, όπως έχουμε αναλυτικά γράψει σε προηγούμενα φύλλα

της εφημερίδας μας.

Η τήρηση από τα πρατήρια 

της μεθόδου αυτοελέγχου

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τις «τελευταίες πινελιές» στην οριστική νομιμο-

ποίηση των αγορών παραγωγών βιολογικών προ-

ϊόντων, βάζει η κοινή υπουργική απόφαση που υπο-

γράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη και η οποία προ-

ωθήθηκε και προς συναρμόδιους υπουργούς.

Εξασφαλίζεται έτσι η τήρηση των αυστηρών προ-

διαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας

ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των πω-

λούμενων στις αγορές προϊόντων, με την πρόβλεψη

ελέγχων και επιβολής προστίμων, σε περίπτωση

διαπίστωσης μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.

Στις εν λόγω αγορές θα συμμετέχουν αυστηρά

παραγωγοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων «η απόφαση αυτή αποτελεί

άλλο ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση

της αμεσότητας στην επαφή των παραγωγών

και των καταναλωτών, προκειμένου οι πρώτοι

να απολαμβάνουν αδιαμεσολάβητα την προ-

στιθέμενη αξία των προϊόντων τους.

Τέλος, αναφέρεται πως σχεδιάζεται η επέκταση

του θεσμού της Αγοράς Παραγωγών στους συμ-

βατικούς παραγωγούς, ενός θεσμού με παρά-

δοση σε πολλές άλλες χώρες, αλλά σε πολλές

πόλεις της Ελλάδας.

Νομιμοποιούνται οι αγορές 

παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό σας προς όφελός σας.

Δημιουργήστε ένα blog και μετατρέψτε το σε πολύτιμη

πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες. Δώστε τους το

κίνητρο να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα σας και

να μετατραπούν σε πελάτες!

Υπάρχουν κάποιες επιχειρηματικές πρακτικές που συχνά

ξεκινάνε ως απλά μια μόδα και αρκετές φορές καταλήγουν

να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών προ-

σέλκυσης πελατών μιας επιχείρησης. Το business blogging

ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Εν έτει 2018 δεν

νοείται μια επιχείρηση με μια υποτυπώδη ψηφιακή πα-

ρουσία να μην έχει επιχειρηματικό blog και να μην το

χρησιμοποιεί ως βασική τακτική προβολής. Ο λόγος; Μει-

ώνεται η εισροή πελατών στο site της, και κατ’ επέκταση

τα δυνητικά κέρδη αυτής της επιχείρησης, κατά πάρα

πολύ. Δυστυχώς, είναι τόσο απλό.

Παρά το ότι στην Ελλάδα αρκετές εταιρίες το έχουν

συνειδητοποιήσει κατά ένα σημαντικό βαθμό, υπάρχει

διστακτικότητα ακόμα. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι

να αναδείξει τα σημαντικότερα οφέλη που πρέπει να πε-

ριμένει μια επιχείρηση που σκέφτεται να επενδύσει σε

ένα επιχειρηματικό blog. Πριν περάσουμε στο τι προσφέρει

ένα εταιρικό blog στην επιχείρηση σας, ας ρίξουμε φώς

σε δύο βασικές ερωτήσεις.

Τι είναι το Blogging;

Το blogging ξεκίνησε, και ακόμη είναι, μια μορφή προ-

σωπικού “ημερολογίου” στο διαδίκτυο. Εκεί ο κάθε

χρήστης γράφει προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις. Από

περιγραφές ταξιδιών και διακοπών μέχρι προτάσεις μα-

γειρικής ή τεχνικές για χειροτεχνίες, οι ιδέες και η λίστα

θεματολογίας είναι πραγματικά ατελείωτη. Ας περάσουμε

όμως στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι και άμεσα

σχετιζόμενο με το θέμα του άρθρου και αφορά όλες τις

επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τι είναι το Business Blogging;  

Η προσέλκυση νέων πελατών όπως είπαμε και πριν

είναι ένα από τα βασικά προβλήματα κάθε επιχείρησης.

Οι ιδιοφυείς μαρκετίστες ανά τον κόσμο γρήγορα εντόπισαν

τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει η υιοθέτηση του

blogging στα πλαίσια μιας εταιρίας και πως μπορούσε να

δώσει απάντηση στο πρόβλημα αυτό αλλά και σε πολλά

άλλα. Με άπλα καθημερινά λόγια, το business blogging

είναι μια μέθοδος του Content Marketing, ή αλλιώς

Μάρκετινγκ Περιεχομένου, όπου χρησιμοποιεί το blogging

ως μέσο προβολής μιας επιχείρησης. Πώς γίνεται αυτό;

Μέσα από την δημιουργία ενημερωτικού και δωρεάν

online περιεχομένου σε μορφή blog posts, το οποίο

πληροφορεί τον καταναλωτή και δίνει απαντήσεις σε

σημαντικά ερωτήματα του. Ο στόχος δεν είναι η άμεση

πώληση αλλά το brand awareness και η εγκαθίδρυση

της εταιρίας ως μιας αξιόπιστης πηγής πληροφοριών και

λύσεων σε πιθανά προβλήματα.

Το business blogging είναι ένα από τα πολλά κανάλια

προβολής που έχει, ή θα έπρεπε να έχει, κάθε σύγχρονη

επιχείρηση για να εξασφαλίσει μια σταθερή εισροή δυ-

νητικών πελατών. Σε αυτό το σημείο ας τονίσουμε ότι το

blogging δεν σχετίζεται με πληρωμένη διαφήμιση, αλλά

με παραγωγή περιεχομένου που σκοπό έχει να τραβήξει

χρήστες από τις μηχανές αναζήτησης, όπως η Google,

στο site της εταιρίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την

χρησιμοποίηση λέξεων-κλειδιά μέσα στο κείμενο, τα

οποία σχετίζονται με τις αναζητήσεις που κάνουν οι χρή-

στες για ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά και με διάφορες

άλλες τεχνικές SEO που θα δούμε σε μελλοντικά άρθρα.

Η δημιουργία ενός blog δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη,

ειδικά αν χρησιμοποιείτε user-friendly πλατφόρμες όπως

το Wordpress, και σίγουρα θα σας ανταμείψει για τον

κόπο και τον χρόνο που επενδύσατε με πολλούς και

ποικίλους τρόπους. Ας περάσουμε λοιπόν στα πλεονε-

κτήματα που αποφέρει ένα επιχειρηματικό blog στην

εταιρία σας.

3 αποδεδειγμένα οφέλη που έχει το business 

blogging για το Marketing της επιχείρησης σας 

Αν περιμένετε άμεση προσέλκυση πελατών με το

που δημιουργήσετε το εταιρικό blog σας, τότε δυστυχώς

θα πρέπει να σας απογοητεύσω. Το business blogging,

και γενικότερα το Content Marketing, είναι μια πιο μα-

κροπρόθεσμη στρατηγική και τα αποτελέσματα φαίνονται

συνήθως μετά από ένα διάστημα κάποιων μηνών τακτικής

παραγωγής περιεχομένου. Παρ’ όλα αυτά τα οφέλη είναι

πολλά, σημαντικά και σίγουρα αξίζουν την αναμονή:

1. Αύξηση της επισκεψιμότητας στο site σας.

Η δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου που δίνει

απαντήσεις σε προβλήματα ή απορίες που έχουν οι χρή-

στες είναι κυριολεκτικά ένας μαγνήτης που τους στέλνει

στο site σας. Σκεφτείτε το ως εξής. Κάθε φορά που

γράφετε ένα καινούριο άρθρο για το business blog της

εταιρίας σας, έχετε μια ακόμη ευκαιρία να εμφανιστείτε

στις μηχανές αναζήτησης και να προσελκύσετε επισκέπτες

στο site σας από εκεί. Κάποιος εύλογα θα ρωτήσει

“Πρέπει να φτιάξω blog δηλαδή για να εμφανίζομαι στις

μηχανές αναζήτησης;” Η απάντηση είναι ναι και ο λόγος

πολύ απλός. Οι σελίδες που έχει ένα site που δεν έχει

blog είναι περιορισμένες (εκτός αν είστε eCommerce

store μεγέθους Amazon). Για τις σελίδες αυτές εμφανίζεστε

στις μηχανές αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο αριθμό

αναζητήσεων. Κάθε καινούριο άρθρο λοιπόν που γράφετε,

“διαβάζεται” από τις μηχανές αναζήτησης και αποτελεί

μια ακόμη ευκαιρία για εσάς να εμφανιστείτε στα οργανικά

αποτελέσματα και να τραβήξετε κόσμο που ενδιαφέρεται

για το θέμα του άρθρου στο site σας. Η τακτική παραγωγή

περιεχομένου στέλνει επίσης σήμα στην Google να τσε-

κάρει συχνά το site σας για καινούριο περιεχόμενο το

οποίο θα ταξινομεί στα αποτελέσματα για συγκεκριμένες

αναζητήσεις. Εν ολίγοις, business blogging πρωτίστως

σημαίνει στοχευμένο περιεχόμενο που αποφέρει επι-

σκέπτες σε ένα εταιρικό site.

2. Μετατροπή επισκεπτών σε δυνητικούς πελάτες.

Η επισκεψιμότητα από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα,

αν αυτοί οι επισκέπτες δεν μετατρέπονται σε δυνητικούς

πελάτες, και ιδανικά σε αγοραστές. Κάθε φορά που

κάποιος επισκέπτης έρχεται στο site σας για να διαβάσει

ένα άρθρο είναι άλλη μια ευκαιρία για εσάς να τον μετα-

τρέψετε από απλό επισκέπτη σε δυνητικό αγοραστή.

Πώς; Μέσα από την προσθήκη ενός Call to action κουμπιού

(συνήθως στο τέλος του άρθρου), το οποίο τον οδηγεί

στο να κατεβάσει κάποιο δωρεάν eBook σχετικό με το

άρθρο που διάβασε, ή οποιοδήποτε άλλο δωρεάν περιε-

χόμενο έχετε διαθέσιμο που μπορεί να τον ενδιαφέρει.

Το μόνο που έχει να κάνει είναι να δώσει κάποια προσωπικά

στοιχεία όπως όνομα, email κτλ. Τώρα ο συγκεκριμένος

χρήστης μετατράπηκε από απλός επισκέπτης σε δυνητικός

αγοραστής (lead) και η επιχείρηση σας είναι ένα βήμα

πιο κοντά στο να τον κάνει πελάτη.

3. Αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρίας.

Σκεφτείτε πως ενεργείτε εσείς ως καταναλωτής. Πως

αντιμετωπίζετε μια επιχείρηση η οποία έχει ενεργό

business blog και δίνει απαντήσεις μέσα από το περιεχό-

μενο της σε θεμελιώδεις απορίες που έχουν οι επισκέπτες;

Μάλλον ως αυθεντία πάνω στον κλάδο που δραστηριο-

ποιείται και αρκετά πιο έμπιστη συγκριτικά με κάποιες

άλλες. Αν αυτή η εταιρία μπαίνει στην διαδικασία να πα-

ράγει περιεχόμενο που σας βοηθά, τότε προφανώς είναι

και πιο αξιόπιστη από τους ανταγωνιστές, έτσι; Η απάντηση

είναι και πάλι ναι. Δυστυχώς δεν αρκεί ένα καλό προϊόν

πλέον. Πρέπει να χτίσετε την αξιοπιστία της εταιρίας σας

πρώτα για να μπορέσει να σας εμπιστευτεί ο καταναλωτής

και να σας ξεχωρίσει ανάμεσα στον τεράστιο ανταγωνι-

σμό.

Το κυριότερο, και με αυτό θέλω να κλείσω, είναι ότι το

business blogging ως μέθοδος προσέλκυσης πελατών

είναι μέχρι στιγμής σχετικά “απάτητο έδαφος” για πολλές

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κατ’ επέκταση, αποτελεί μια

επιπρόσθετη ευκαιρία για όλους αυτούς που θα συνει-

δητοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη

του εγκαίρως για να βρεθούν μπροστά από τον ανταγω-

νισμό.

Πληροφορήστε το κοινό σας… και κερδίστε!

Κοινή υπουργική απόφαση υπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Σταύρο Αραχωβίτη και προωθήθηκε προς τους συναρμόδιους υπουργούς.
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Ενημέρωση

ΗCoca-Cola έκλεισε 50 χρόνια στην ελ-

ληνική αγορά και το γιόρτασε με μία

εκδήλωση όπου τίμησαν όλους όσους συν-

δέονται με αυτήν την πορεία. Η εταιρία

φάνηκε αφοσιωμένη στην Ελλάδα και μί-

λησε για τα επόμενα χρόνια:

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε για τα

επόμενα 50 χρόνια, να δημιουργούμε αξία

για τη χώρα και να αποτελούμε μια δύναμη

αισιοδοξίας, περηφάνειας, προσφοράς για

την Ελλάδα και τους ανθρώπους της», δή-

λωσε απευθυνόμενους στους προσκεκλη-

μένους ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός

Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια

της Coca-Cola στην Ελλάδα, τόνισε από

την πλευρά της: «Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια

της παρουσίας μας στην Ελλάδα με όλους

αυτούς που είναι συνοδοιπόροι μας σε

αυτό το ταξίδι και δεσμευόμαστε να συνε-

χίσουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα

και για τα επόμενα 50 χρόνια».

Στην επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία

των πέντε δεκαετιών, η καινοτομία είχε

πάντοτε καθοριστικό ρόλο. Το ταξίδι που

ξεκίνησε με την εμφιάλωση του πρώτου

μπουκαλιού Coca-Cola, και παρουσιάστηκε

στην εκδήλωση σε ειδική προθήκη, συνε-

χίστηκε το 1983 με το λανσάρισμα της

Amita, το 1986 με την κυκλοφορία της

Coca-Cola Light, το 1989 με το φυσικό με-

ταλλικό νερό ΑΥΡΑ, το 2007 με την είσοδο

της Coca-Cola Zero στην ελληνική αγορά

και το 2012 με το Schweppes. Περιελάβανε

όμως και παγκόσμιες καινοτομίες που ξε-

κίνησαν από τη χώρα μας, όπως η Sprite

Zero το 2002 και η παγκόσμια πρώτη εμ-

φάνιση της Coca-Cola Στέβια το 2017.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε

από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα-

νικών Ερευνών, η συνολική συνεισφορά

στο ελληνικό ΑΕΠ αθροιστικά στα πενήντα

χρόνια υπολογίζεται σε  ́76,5 δισεκατομ-

μύρια σε τιμές 2018 (1% του ΑΕΠ, κατά

μέσο όρο τον χρόνο).

Η γιορτή των 50 χρόνων στάθηκε επίσης

η αφορμή για να τονιστεί το μήνυμα ότι το

αύριο δημιουργείται κάθε μέρα και μπορεί

να γίνει ακόμα καλύτερο. Ένα αύριο που

έχει επίκεντρο τη χώρα μας και αναπτύσ-

σεται σε 4 πυλώνες: δημιουργία αξίας για

την Ελλάδα με επενδύσεις στην τοπική

παραγωγή και στην εργασιακή απασχόληση,

προϊοντική καινοτομία για την ανάπτυξη

της αγοράς, βιώσιμη ανάπτυξη και καθορι-

στική συμβολή στην κοινωνία με ευκαιρίες

στους νέους να μείνουν και να δημιουρ-

γήσουν το μέλλον τους εδώ.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola

στην Ελλάδα συνολικά απασχολούν 1.885

εργαζόμενους, σε 4 εργοστάσια, 3 διοικητικά

γραφεία και 16 γραφεία πωλήσεων σε όλες

τις γωνιές της χώρας. Από το Σχηματάρι

Μega-Plant κάνουν εξαγωγές σε 11 χώρες,

ενώ συνεργάζονται με χιλιάδες πελάτες

και τοπικούς προμηθευτές, υποστηρίζοντας

22.600 θέσεις εργασίας.

Μόνο την τελευταία τριετία έχουν προ-

σφέρει περισσότερα από 30 νέα προϊόντα

και γεύσεις στην ελληνική αγορά, πολλά

από τα οποία δημιουργούνται εδώ βάσει

των γευστικών προτιμήσεων των Ελλήνων.

Επιπλέον, το γυάλινο μπουκάλι – σύμβολο

της Coca-Cola παγκοσμίως, έχει γίνει «όχημα»

για να προβληθεί η ομορφιά και η παράδοση

5 από τους μεγαλύτερους τουριστικούς

προορισμούς της χώρας μας: Κρήτη, Κυ-

κλάδες, Δωδεκάνησα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,

καλύπτοντας πλέον, το 70% των τουριστών

που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Ως εργοδότες επιλογής για τη νέα γενιά,

υλοποιούν μαζί με φορείς, Περιφέρειες

και Δήμους, πελάτες και συνεργάτες, τα

μεγαλύτερα προγράμματα για την απα-

σχολησιμότητα στη χώρα: το Youth Em-

powered, το μεγαλύτερο ανοιχτό πρό-

γραμμα που προσφέρει δεξιότητες, καθο-

δήγηση και δικτύωση σε νέους ανέργους

και το Regeneration, ένα πρόγραμμα αμει-

βόμενης πρακτικής, που ανοίγει το δρόμο

για την αγορά εργασίας.

Μέσα από μια σειρά συνεργασιών με την

πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών, start-

ups και μη κυβερνητικών οργανισμών, δη-

μιουργούν καινοτόμα προγράμματα, όπως

το Zero Waste Future, που στόχο έχει να

αλλάξουμε στάση απέναντι στα απορρίμ-

ματα. Mέσα από μια σειρά συνεργασιών

με την πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών,

start-ups και μη κυβερνητικών οργανισμών,

δημιουργούν καινοτόμα προγράμματα,

όπως το Zero Waste Future, που στόχο

έχει να αλλάξουμε στάση απέναντι στα

απορρίμματα. Η αρχή έγινε το 2018 από

τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να γίνει η πρώτη

πόλη μηδενικών απορριμμάτων στην Ελ-

λάδα. Και τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά,

το πρόγραμμα επεκτείνεται δυναμικά, μέσα

από νέες συνεργασίες, σε πολλούς άλλους

τομείς και ξεπερνά τα σύνορα της χώρας

μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13

Ιουνίου 2019. Το παρών έδωσαν εκπρό-

σωποι της πολιτείας, θεσμικοί φορείς, ση-

μαντικοί συνεργάτες, προμηθευτές, πελά-

τες, κοινωνικοί εταίροι, παρουσία του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του

Ομίλου Coca-Cola HBC, κ. Αναστάση Δαυίδ,

καθώς και του κ. Νίκου Κουμέττη, Προέδρου

για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την

Αφρική (EMEA), Coca-Cola EMEA.

Η Coca-Cola συμπλήρωσε 50 χρόνια

στην Ελλάδα και το γιορτάζει

ΗΟλυμπιακή

Ζυθοποιία,

στο πλαίσιο

συμμετοχής της

στην πρωτοβου-

λία «Ανοιχτά Ζυ-

θοποιεία», που

διοργάνωσε η

Ελληνική Ένω-

ση Ζυθοποιών,

άνοιξε για 2η

συνεχή χρονιά

τις πόρτες του

ζυθοποιείου της

στην Ριτσώνα, Ευβοίας, την Κυριακή

23 Ιουνίου 2019, 11.00-18.00.

Το ζυθοποιείο της Ολυμπιακής

Ζυθοποιίας ήταν ανοιχτό, με ελεύ-

θερη είσοδο για όλους, δίνοντας

τη δυνατότητα στους επισκέπτες

να μυηθούν στον κόσμο του ζύθου,

να δοκιμάσουν τις αγαπημένες τους

μπύρες με συνοδευτικά εδέσματα

και να συμμετέχουν σε ενδιαφέ-

ρουσες δραστηριότητες:

1) Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις

παραγωγής της μπύρας (ομάδες

των 20 ατόμων)

2) Σεμινάριο γευσιγνωσίας & τρό-

που σερβιρίσματος της μπύρας

(ομάδες των 12 ατόμων)

3) Σεμινάριο γευστικής δοκιμής

μπύρας με κατάλληλα εδέσματα -

food pairing (ομάδες των 8 ατό-

μων)

4) Μαγειρική με μπύρα από την

Ελένη Ψυχούλη (ανοιχτή δραστη-

ριότητα για όλο το κοινό)

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Άνοιξε για το

κοινό το ζυθοποιείο στη Ριτσώνα
Στο πλαίσιο συμμετοχής της εταιρίας για 2η συνεχή

χρονιά στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», 

που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών.

Με μεγάλη συμμετοχή ολο-

κληρώθηκαν οι επισκέψεις

των φίλων της μπίρας στα εργο-

στάσια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

κατά την διάρκεια των εκδηλώ-

σεων «Ανοιχτά Ζυθοποιία 2019».

Η εταιρεία συμμετείχε για δεύτερη

συνεχή χρονιά στην πρωτοβουλία

της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποι-

ών, ανοίγοντας τις πόρτες των

ζυθοποιείων και των βυνοποιείων

της στην Πάτρα και στη Θεσσα-

λονίκη καθώς και το Αθηνέο, το

μικροζυθοποιείο της στην Αθή-

να.

Σύμφωνα με τη σχετική ανα-

κοίνωση, το κοινό συμμετείχε μα-

ζικά στις ξεναγήσεις, στις οποίες

είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη

διαδικασία της παραγωγής της

μπίρας, την ιστορία της, και φυσικά

να δοκιμάσει μερικές από τις πιο

αγαπημένες μάρκες στην Ελλάδα,

παρέα με τους ανθρώπους που

τις παράγουν.

Στη Θεσσαλονίκη, την τιμητική

της είχε η ΝΥΜΦΗ, η νέα πρόταση

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που

απευθύνεται στο κοινό της Βό-

ρειας Ελλάδας και παράγεται μόνο

στο εργοστάσιο της εταιρίας στη

Σίνδο, με κριθάρι από παραγωγούς

της Μακεδονίας.

Στην Πάτρα, οι επισκέπτες των

Ανοιχτών Ζυθοποιείων γνώρισαν

από κοντά το μεγαλύτερο ζυθο-

ποιείο της εταιρείας -και ένα από

τα μεγαλύτερα στα ΝΕ Ευρώπη-

και δοκίμασαν μερικά από τα 146

προϊόντα που παράγει. Τέλος,

στην Αθήνα, την παράσταση έκλε-

ψαν για μια ακόμα φορά οι χειρο-

ποίητες πειραματικές μπίρες του

Αθηνέο, που έχει καθιερωθεί πλέ-

ον ως ο χώρος αναφοράς για την

κουλτούρα και την εκπαίδευση

γύρω από την μπίρα στην Ελλά-

δα.

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα συ-

νεχίσει να ενθαρρύνει και να υπο-

στηρίζει πρωτοβουλίες που ενώ-

νουν τους λάτρεις της μπίρας και

αναδεικνύουν την κουλτούρα του

πιο αγαπημένου ποτού των Ελ-

λήνων, υποστηρίζοντας παράλ-

ληλα τη σημασία της σωστής ενη-

μέρωση για την υπεύθυνη κατα-

νάλωση αλκοόλ, καταλήγει η ανα-

κοίνωση.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία άνοιξε 

τα εργοστάσιά της στους 

φίλους της μπίρας
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αντιστοιχούν στις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τυχόν

άλλα περιουσιακά στοιχεία που δηλώθηκαν ως χρησιμο-

ποιηθέντα από τον φορολογούμενο κατά το προηγούμενο

έτος, μαζί με τυχόν πραγματικές δαπάνες απόκτησης περι-

ουσιακών στοιχείων, αποπληρωμής δανείων και πραγμα-

τοποίησης δωρεών που ο ίδιος ο φορολογούμενος δήλωσε

και οι οποίες θεωρούνται κι αυτές «τεκμήρια», προσδιόρισαν

το τελικό φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο πολύ

πιο υψηλό από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα. Ως εκ

τούτου, ο φόρος υπολογίστηκε επί ενός ποσού εισοδήματος

υπέρμετρα αυξημένου σε σύγκριση με το δηλωθέν και

διαμορφώθηκε σε απρόσμενα υψηλό επίπεδο.

Αυτό που λείπει από κάθε φορολογούμενο ο οποίος έρ-

χεται αντιμέτωπος με μια τέτοια δυσάρεστη έκπληξη είναι

η γνώση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο το σύστημα

TAXISnet, βασιζόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία, προσδιορίζει

το φορολογητέο εισόδημά του, με βάση τα τεκμήρια δια-

βίωσης και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Αν ο φορολογούμενος γνωρίζει εκ των προτέρων τι τεκμαρτό

φορολογητέο εισόδημα θα προκύψει αν υποβάλει οριστικά

τη δήλωσή του και γίνει αυτόματα η εκκαθάρισή της, τότε

θα είναι προετοιμασμένος και θα μπορεί να λάβει και τα

μέτρα του ώστε -ει δυνατόν- να αποτρέψει την υπερφορο-

λόγηση η οποία θα προκύψει στην περίπτωση που το τεκ-

μαρτό του εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το δη-

λούμενο.

Ο υπολογισμός του φόρου

Το πώς ακριβώς το σύστημα εκκαθάρισης των δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος υπολογίζει το ετήσιο φορολογητέο

εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου με βάση τα τεκμήρια

διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων παρου-

σιάζεται παρακάτω βήμα προς βήμα:

Βήμα 1ο - Υπολογισμός ελάχιστου τεκμηρίου διαβίωσης:

Για κάθε φορολογούμενο ο οποίος κατά τη διάρκεια του

εκάστοτε προηγούμενου έτους απέκτησε έστω και 0,01

ευρώ εισόδημα από οποιανδήποτε πηγή (π.χ. ακόμη κι από

τόκους καταθέσεων, επιδόματα τέκνων κ.λπ.), η ισχύουσα

νομοθεσία προβλέπει ότι ισχύει ελάχιστο τεκμήριο διαβίω-

σης:

•3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή έγγαμος ή μέρος συμ-

φώνου συμβίωσης κι έχει επιλέξει να υποβάλλει τη δήλωσή

του χωριστά από την σύζυγο ή τον σύζυγο ή το έτερο

μέρος συμφώνου συμβίωσης

•2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο

συμβίωσης κι έχει επιλέξει να υποβάλλει κοινή δήλωση με

την ή τον σύζυγο ή με το έτερο μέρος του συμφώνου συμ-

βίωσης

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση ύπαρξης πραγματικού ει-

σοδήματος προερχόμενου από οποιανδήποτε πηγή, το σύ-

στημα ΤΑΧΙSnet καταλογίζει σε κάθε φορολογούμενο άτομο

ποσό τεκμαρτού εισοδήματος 3.000 ή 2.500 ευρώ, σύμφωνα

με τον διαχωρισμό που παρουσιάσαμε.

Βήμα 2ο - Υπολογισμός τεκμηρίου διαβίωσης για την

κάθε κατοικία: Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία

που δηλώνει ο φορολογούμενος υπολογίζεται κλιμακωτά

με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

•μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ.

•από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ

ανά τ.μ.

•από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ

ανά τ.μ.

•από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ

ανά τ.μ.

•από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ισχύει

τεκμήριο 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα

από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου. Όλα τα πα-

ραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που

βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800

έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρί-

σκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000

ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω

ποσά λαμβάνονται υπ' όψιν αυξημένα κατά 20%. Επίσης

για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά τεκ-

μηρίου λαμβάνονται υπ' όψιν μειωμένα κατά 50%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες βαρύνουν τους

φορολογούμενους είτε είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων

αυτών, είτε τα νοικιάζουν, είτε τους έχουν παραχωρηθεί

δωρεάν. 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει δηλώσει «φι-

λοξενούμενος» απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης

για την κατοικία, καθώς αυτό βαρύνει τον «φιλοξενούντα».

Βήμα 3ο - Υπολογισμός τεκμηρίου διαβίωσης για κάθε

Ι.Χ. αυτοκίνητο: Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα επιβατικά Ι.Χ.

αυτοκίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι υπολογίζονται

ως εξής:

•Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε. ισχύει τεκμήριο

4.000 ευρώ.

•Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι

2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατο-

στά.

•Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε.,

προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

•Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε. προστίθενται 1.200

ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μικτής χρήσης,

καθώς και για αυτοκίνητα τύπου τζιπ.

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα

του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για

χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10

έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από

10 έτη.

Το τεκμήριο διαβίωσης για κάθε ηλεκτροκίνητο όχημα

του οποίου η ισχύς μετράται αποκλειστικά με KW, ορίζεται

σε 4.000 ευρώ ανεξαρτήτως ισχύος.

Στις περιπτώσεις εταιρειών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων

ή περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-

ρειών ή ανώνυμων ή αστικών καθώς και κοινωνιών και κοι-

νοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες

έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. το

τεκμήριο που αναλογεί στους εταίρους, διαχειριστές, διευ-

θύνοντες συμβούλους κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερο

από το μεγαλύτερο ποσό τεκμηρίου που προκύπτει από

ένα αυτοκίνητο της εταιρείας. Το τεκμήριο που αναλογεί

από αυτοκίνητο εταιρείας συμπληρώνεται στο όνομα του

φορολογούμενου που τον βαρύνει.

Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά

ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό

αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά

διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό ανα-

πηρίας τουλάχιστον 67%.

Βήμα 4ο - Υπολογισμός τεκμηρίου για τη χρήση σκάφους

αναψυχής: Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σκάφη αναψυχής

κλιμακώνονται ως εξής:

Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο εν-

διαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα,

η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ανέρχεται στο ποσό

των 4.000 ευρώ. Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα,

το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους

ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η «αντικει-

μενική δαπάνη διαβίωσης» ορίζεται στο ποσό των 12.000

ευρώ. Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10

μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον

μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12

μέτρα, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο

μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα,

προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο

μήκους. Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα,

προστίθενται 22.500 ευρώ, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο

μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστί-

θενται 30.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.

Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000

ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.

Βήμα 5ο - Υπολογισμός τεκμηρίου διαβίωσης για τη

χρήση δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας): Για τις εξωτερικές

δεξαμενές κολύμβησης, το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται,

κλιμακωτά, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και

τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό

μέτρο, για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμο-

λογούμενη. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμ-

βησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλα-

σιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρί-

σκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, το τεκμήριο δια-

βίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με

βάση τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στο οι-

κόπεδο.

Βήμα 6ο - Συνυπολογισμός τεκμηρίου διαβίωσης για τα

δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία: Τα

δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία

στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης λαμβάνονται υπ' όψιν

κι αυτά για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος.

Το ποσό των διδάκτρων που λαμβάνεται υπ' όψιν είναι

αυτό που έχει δηλώσει ο ίδιος ο φορολογούμενος στη φο-

ρολογική του δήλωση.

Βήμα 7ο - Συνυπολογισμός τεκμηρίου διαβίωσης και για

τα ποσά μισθοδοσίας που καταβλήθηκαν σε οικιακούς βοη-

θούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσω-

πικό: Τα ποσά των μισθών που τυχόν κατέβαλε ο φορολο-

γούμενος σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων,

δασκάλους και λοιπό οικιακό προσωπικό λαμβάνονται κι

αυτά υπ' όψιν για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδή-

ματος. Τα ποσά που λαμβάνονται υπ' όψιν είναι αυτά που

έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στη δήλωσή του.

Βήμα 8ο - Άθροιση όλων των ποσών των τεκμηρίων δια-

βίωσης που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα βήματα: Τα

ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης όπως προσδιορίστηκαν στα

προηγούμενα βήματα αθροίζονται. Το ποσό αθροίσματος

που προκύπτει αποτελεί το συνολικό εισόδημα που βαρύνει

τον φορολογούμενο σύμφωνα με το σύστημα των τεκμηρίων

διαβίωσης.

Βήμα 9ο - Προσθήκη στο συνολικό εισόδημα που προέκυψε

με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και των ποσών των πραγ-

ματικών δαπανών που κατέβαλε ο φορολογούμενος το

προηγούμενο έτος για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων:

Στο άθροισμα των ποσών των τεκμηρίων διαβίωσης, όπως

αυτό έχει προκύψει με βάση τα προηγούμενα 9 βήματα,

πρέπει στη συνέχεια να προστεθούν και τα ποσά που κατέ-

βαλε ο φορολογούμενος το προηγούμενο έτος για την

αποπληρωμή δανείων, πιστωτικών καρτών, για δωρεές

χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ σε ιδιωτικούς φορείς,

για αγορές ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μετοχών,

αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών προϊόντων,

για τυχόν αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών

περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Το

νέο αυτό άθροισμα που προκύπτει είναι το τελικό συνολικό

τεκμαρτό εισόδημα που βαρύνει τον φορολογούμενο.

Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα προηγούμενα

9 βήματα πρέπει στη συνέχεια να συγκριθεί με το συνολικό

ετήσιο πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου από

όλες τις πηγές (με το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων

από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ακίνητα, επιχειρήσεις,

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τόκους, υπεραξίες μετοχών,

ομολόγων κ.λπ.). Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό

εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η επιπλέον

διαφορά φορολογητέου εισοδήματος (η «προστιθέμενη

διαφορά τεκμηρίων») που προκύπτει φορολογείται ως εξής:

Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον

τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισο-

δήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,

ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες. Σε κάθε τέτοια περί-

πτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος φορολογείται

με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα

20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα

40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ. Επιπλέον,

επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου

έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 100% επί του

κύριου φόρου εισοδήματος.

Ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, εφόσον του-

λάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος

προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα. Σε κάθε τέτοια

περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος θα φορολο-

γείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από

τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα

40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ. Επιπλέον,

επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου

έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 100% επί του

κύριου φόρου εισοδήματος.

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφορολόγητο

όριο από 8.636 έως 9.545 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμε-

νος:

α) έχει αποκτήσει εισόδημα που προέρχεται είτε απο-

κλειστικά ή κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή

συντάξεις ή δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή είναι

εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

β) έχει αποκτήσει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από τό-

κους, ακίνητα κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κε-

φαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το

ποσό των 9.500 ευρώ

γ) έχει αποκτήσει εισόδημα έως 6.000 ευρώ από περι-

στασιακή απασχόληση και το συνολικό τεκμαρτό του εισό-

δημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.   

Πώς θα διαπιστώσετε αν σας «πιάνουν» 

τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηπεριορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, σε συν-

δυασμό με το γεγονός ότι το 2019 είναι εκλογική

χρονιά (μένει να δούμε εάν οι εκλογές της προσεχούς

Κυριακής θα είναι οι τελευταίες για φέτος), είχε ως

συνέπεια να ιδρυθούν κατά το α’ εξάμηνο του τρέ-

χοντος έτους λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το

αντίστοιχο περυσινό διάστημα και να ανακοπεί η ανο-

δική πορεία που είχε καταγραφεί από το 2017. Το πα-

ρήγορο είναι, πάντως, ότι λιγότερα είναι και τα

λουκέτα, στο χαμηλότερο σημείο από το 2012, οπότε

υπάρχουν πλήρη στοιχεία έτους από το Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (ΓΕΜΗ). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, κατά

το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 ιδρύθηκαν

18.714 νέες επιχειρήσεις έναντι 19.911 το αντίστοιχο

διάστημα του 2018, καταγράφοντας μείωση περίπου

6%. Οι διαγραφές επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ ήταν το

α’ εξάμηνο  8.649, έναντι 9.687 κατά το α’ εξάμηνο

του 2018, μειωμένες φέτος κατά 10,7%. Το ισοζύγιο

εγγραφών - διαγραφών είναι προφανώς θετικό, με

τις συστάσεις νέων επιχειρήσεων να υπερτερούν των

λουκέτων κατά 10.065. Από την εξέταση των στοιχείων

για το α’ εξάμηνο κάθε έτους την περίοδο 2012-

2019 προκύπτει ότι οι συστάσεις παραμένουν σε επί-

πεδα κάτω των 20.000.

Σημειώνεται ότι κάτω

από το φράγμα των

20.000 οι συστάσεις

έπεσαν για πρώτη φορά

το 2015, όταν διαμορ-

φώθηκαν σε 18.483 από

21.024 το 2014. Στο χα-

μηλότερο επίπεδο βρέ-

θηκαν το 2016, χρονιά

κατά την οποία συνεχί-

ζονταν τα αυστηρά cap-

ital controls. Δεν είναι

τυχαίο, άλλωστε, ότι το

2016 καταγράφηκε αρ-

νητικό ισοζύγιο, δηλαδή

οι διαγραφές επιχειρή-

σεων ήταν περισσότερες από τις εγγραφές.

Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές επιχειρήσεων από το

ΓΕΜΗ, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά (πάντα για το α’

εξάμηνο) που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των

10.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 είχαν δια-

μορφωθεί σε 20.121, οριακά λιγότερες από τις ιδρύ-

σεις.

Περίπου το 1/3 των νέων επιχειρήσεων που συ-

στάθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του 2019 ήταν ατομικές

(συγκεκριμένα 6.819), κάτι που σε σημαντικό βαθμό

σημαίνει ότι τα νέα εγχειρήματα μπορεί να είναι πε-

ριορισμένης βιωσιμότητας. Δεύτερη δημοφιλέστερη

μορφή είναι οι ΙΚΕ (ιδρύθηκαν 5.456), συχνά και διότι

αποτελεί εναλλακτική για όσους διακόπτουν την έκ-

δοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι). 

Λιγότερες νέες επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2019

Τα πανεπιστήμιά μας παράγουν μα-

ζικά πτυχιούχους, που όμως δεν

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εγ-

χώριας παραγωγής. Στο συμπέρασμα

αυτό καταλήγει έρευνα του ΣΕΒ η

οποία, παρά την πληθώρα ανέργων,

διαπιστώνει την αδυναμία των επιχει-

ρήσεων να καλύψουν τις θέσεις εργα-

σίας με το κατάλληλα εκπαιδευμένο

προσωπικό. Ειδικότερα, όπως αναφέ-

ρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το ελ-

ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει

υπεράριθμους πτυχιούχους σε αντι-

κείμενα που δεν συνδέονται με τις

προϋποθέσεις για τον αναγκαίο παρα-

γωγικό μετασχηματισμό της χώρας».

Προκαλείται έτσι αναντιστοιχία μεταξύ

των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαι-

τούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και

αυτών που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που απο-

φοιτά από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι το 35,6% των επιχει-

ρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας ήδη

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων

εργασίας. Με άλλα λόγια, μία στις τρεις επιχειρήσεις

δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλα καταρτισμένο

προσωπικό. Το

ποσοστό αυτό εί-

ναι υψηλότερο

στις εξωστρεφείς

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς

(45,9%) και στις

μεγάλες επιχει-

ρήσεις (44,7%).

Η αύξηση αυτή

ωστόσο θεωρεί-

ται φυσιολογική

δεδομένου ότι οι

συγκεκριμένες

επιχειρήσεις, κα-

θώς δραστηριο-

ποιούνται σε πε-

ρισσότερο αντα-

γωνιστικές αγο-

ρές κι έχουν

υ ψ η λ ό τ ε ρ ε ς

απαιτήσεις από

το ανθρώπινο

δυναμικό σε

όρους προσόν-

των και δεξιοτήτων, εφαρμόζουν πιο αυ-

στηρές μεθόδους επιλογής προσωπικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η

απουσία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

είναι εντονότερη στους κλάδους της ενέρ-

γειας (49,2%) και των τεχνολογιών της πλη-

ροφορικής και των επικοινωνιών (41,4%).

Λιγότερο έντονη είναι η δυσκολία κάλυψης

κενών θέσεων στις επιχειρήσεις της αγρο-

διατροφής (37,1%) και των δομικών υλικών

(34,8%). Ακόμη μικρότερη είναι η δυσκολία

κάλυψης των κενών θέσεων για τις επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται στα logistics

(29,6%) και στην υγεία και στο φάρμακο

(28,4%). 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η

ανάγκη για εξεύρεση προσωπικού με υψηλή

κατάρτιση εντείνεται, καθώς η ελληνική οι-

κονομία και κοινωνία ήδη αντιμετωπίζει την πρόκληση

της αξιοποίησης των νέων ευκαιριών που προσφέρουν

νέες τεχνολογίες όπως ο αυτοματισμός, τα μαζικά δε-

δομένα (big data), το υπολογιστικό νέφος, η τρισδιά-

στατη εκτύπωση κ.ά. Στην πράξη ο ελληνικός παρα-

γωγικός τομέας της μεταποίησης και της τεχνολογίας

δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις για τις

νέες μελλοντικές ανάγκες του παραγωγικού μετασχη-

ματισμού, αλλά επιπλέον πρέπει να αντιμετωπίσει τις

θεμελιώδεις και στοιχειώδεις ελλείψεις παιδείας και

δεξιοτήτων. 

Εκτός, όμως, από τις δυσκολίες στην κάλυψη των

κενών θέσεων εργασίας, η έρευνα του ΣΕΒ δείχνει ότι

οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις γνώσεων και

δεξιοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απα-

σχολούν και μάλιστα, σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό.

Το πρόβλημα είναι, επίσης, εντονότερο για τις περισ-

σότερο εξωστρεφείς επιχειρήσεις όπου οι ελλείψεις

δεξιοτήτων εντοπίζονται και σε επαγγέλματα υψηλών

προσόντων. Επαγγέλματα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις

που συμμετέχουν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες ή

σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής αξίας και η εξάσκησή

τους απαιτεί παιδεία, γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης

καινοτομίας, εξωστρέφειας, ανάπτυξης στρατηγικών

πωλήσεων κ.λπ. Σε κλαδικό επίπεδο, η αγροδιατροφή

και η εφοδιαστική αλυσίδα καταγράφουν ιδιαίτερα ση-

μαντικές ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, κυρίως

σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων.

Παραγωγή πτυχιούχων 

χωρίς σύνδεση με την αγορά
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AKINHTA

Ξεκινά η β' φάση του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ" 

-από τις 15/7 η υποβολή αιτήσεων

Προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημο-

σίευση ο Οδηγός Εφαρμογής της β’ φάσης του

προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ".

Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο κύκλο στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει διαδοχικά ανά

ομάδα Περιφερειών από τις 15/7/2019 και θα γίνει με

βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους

2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται

στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων

με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτι-

ριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοι-

κοκυριών.

Απολογισμός α’ φάσης

Κατά την α’ φάση υλοποίησής του χρηματοδοτήθηκαν

παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ.

ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδο-

τήθηκαν μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και

του ΠΔΕ. Συνολικά αναβαθμίστηκαν ενεργειακά περί

τις 43.000 κατοικίες.

Στη β’ φάση

Οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ,

τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις

σε 20.000 – 25.000 κατοικίες.

Περίγραμμα β’φάσης

Στο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες,

πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία

διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό

έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα έν-

ταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η

κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία

έχουν το δικαίωμα κύριας  κυριότητας και πληρούν τα

παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. 

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξα-

μήνου, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο

ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισο-

δήματα του 2018. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται

σαφές ότι έμφαση δίνεται στην ένταξη  οικογενειών

με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά)

και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία

αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να

επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης

άτοκου δανείου. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης

λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,

δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο

προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει

τα 25.000 ευρώ.

Διαδικασία ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπλη-

ρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα,

μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας

του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν

τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο

ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση

υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδι-

κασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς

και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω

της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-

ρούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου

ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις

συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν

τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευ-

θυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία,

ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική

τους ικανότητα.

Προϋποθέσεις ένταξης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρό-

γραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει

το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα

με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με

στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέρ-

γειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων,

θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε

να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι

που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχο-

ρήγηση.  

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή ή Συμβούλου

Έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον

βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι

παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδια-

φερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1.αντικατάσταση κουφωμάτων

2.τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

3.τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυ-

φος

4.αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

5.αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού

χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

•ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

•επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2)

του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του

πίνακα

•επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέρ-

γειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης

(kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες

κατηγορίες

Παγίδα πληρωμής φόρου εισοδήματος για ενοίκια

τα οποία δεν έχουν εισπράξει αντιμετωπίζουν χι-

λιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για ιδιοκτήτες

οι οποίοι, λόγω της κρίσης, βρίσκονταν και πολλοί

βρίσκονται ακόμη, αντιμέτωποι με μισθωτές που δεν

εκπληρώνουν την υποχρέωση της καταβολής του

συμφωνημένου μισθώματος. Στο παρελθόν η μη πλη-

ρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν έχουν

εισπραχθεί ήταν μια σχετικά απλή διαδικασία: ο ιδιο-

κτήτης υπέβαλε στην εφορία μια δήλωση εκχώρησης

στο δημόσιο της απαίτησής του από τον μισθωτή και

έτσι απαλλασσόταν από την φορολόγηση για αυτά τα

ανείσπρακτα ενοίκια.

Από το 2015, ωστόσο, η διαδικασία άλλαξε. Έγινε

περισσότερο κοστοβόρα για τον ιδιοκτήτη. Σύμφωνα

με όσα προβλέπει πλέον η νομοθεσία θα πρέπει έως

την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φο-

ρολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του

μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης

χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή

επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον

του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμά-

των. Πρακτικά ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει

εξασφαλίσει ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά

έως τις 29 Ιουλίου και να το προσκομίσει στην Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται. Το δικαιο-

λογητικό αυτό μπορεί να είναι απλό φωτοαντίγραφο.

Η εφορία στη συνέχεια προχωρά στο "ξεκλείδωμα"

του σχετικού κωδικού στη φορολογική δήλωση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα δηλώνονται στο έντυπο

"ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" Ε2 και μεταφέρονται αυτόματα σε ειδικό

κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ανείσπρακτα ει-

σοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα

που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκ-

μίσθωση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με την παρα-

πάνω διαδικασία., προκειμένου να μην συνυπολογι-

σθούν αυτά στο εισόδημά τους.

Δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα

από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά

πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από

αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση

επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκ-

μετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες

ή κτήματα κλπ.).

Πώς φορολογούνται τα ενοίκια

Τα ενοίκια φορολογούνται με ειδική φορολογική

κλίμακα η οποία έχει ως εξής:

- εισόδημα έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%

-από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35%

-από 35.001 και άνω με συντελεστή 45%

Επιπλέον, στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία επι-

βάλλεται εισφορά αλληλεγγύης που ανάλογα με τον

ύψος του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου

από κάθε πηγή ανέρχεται ακόμη και στο 10%

Τέλος, στα ενοίκια από επαγγελματικές μισθώσεις

επιβάλλεται και χαρτόσημο ύψους 3,6% το οποίο επι-

βαρύνει τη μίσθωση.

Πώς δηλώνονται τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί
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Οσακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν θε-

ραπεύεται, είναι  όμως δυνατό να αν-

τιμετωπιστεί πολυπαραγοντικά. "Ο διαβήτης

τύπου 2 χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη

έκκριση της ινσουλίνης ή και ελαττωμένη

ικανότητα του οργανισμού να τη χρησιμο-

ποιεί. Είναι μία χρόνια εξελισσόμενη νόσος,

η οποία χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση

μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές. Η πλει-

οψηφία των ασθενών είναι ενήλικες, υπέρ-

βαροι ή παχύσαρκοι. Το πρωταγωνιστικό

ρόλο στη θεραπεία κατέχει ο θεράπων ια-

τρός, αλλά για να πετύχει το στόχο του

χρειάζεται και άλλους  δυο βασικούς συ-

νεργάτες, τον διαιτολόγο και τον εργοφυ-

σιολόγο" σχολιάζει ο Γιάννης Σφυρής, ειδικός

παθολόγος. 

Άσκηση και διατροφή:

Ο συνδυασμός για την αντιμετώπιση 

του διαβήτη τύπου 2

Ο Γιάννης Σφυρής εστιάζει τη συνεργασία

περισσότερων ειδικοτήτων με στόχο την

αντιμετώπιση του διαβήτη. Όπως εξηγεί,

οι ανάγκες των ασθενών με σακχαρώδη

διαβήτη τύπου 2 ποικίλουν ανάλογα με

την ηλικία, τη φυσική -και όπως έχουν

εξελιχθεί τα πράγματα- και την οικονομική

του κατάσταση. Ο διαιτολόγος και ο ερ-

γοφυσιολόγος σε συνεργασία με τον

γιατρό πρέπει να σεβαστούν τις ιδιαίτερες

ανάγκες του ασθενούς. Βασιζόμενοι στο

ιατρικό ιστορικό, αλλά και στον καθημε-

ρινό τρόπο ζωής του ασθενούς, οι τρεις

αυτές ειδικότητες πρέπει να συνεργα-

στούν αρμονικά ώστε να προκύψει ένα

εξατομικευμένο πρόγραμμα ολοκληρω-

μένης θεραπευτικής προσέγγισης. 

Ιατρική πρόληψη, διατροφή 

και άσκηση για μια καλύτερη υγεία

Η μείωση  της αρτηριακής πίεσης, της

χοληστερίνης, του άγχους, όσο είναι

εφικτό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής,

καθώς και ο έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης

του αίματος είναι οι βασικοί στόχοι  της

συνεργασίας  των  τριών αυτών ειδικοτήτων:

γιατρού – διαιτολόγου - εργοφυσιολόγου.

Η συνεργασία αυτή δεν απευθύνεται μόνο

στους διαβητικούς τύπου 2, αλλά και σε

άτομα υπέρβαρα, παχύσαρκα ή σε προδια-

βητικό στάδιο με σκοπό την πρόληψη και

την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με

την άσκηση και  την κατάλληλη θεραπευτική

αγωγή από τον ιατρό αποτελούν παράγοντες

ζωτικής σημασίας. Αρωγοί και βασικοί συ-

νεργάτες του ιατρού είναι ο διαιτολόγος

και ο εργοφυσιολόγος, προκειμένου να

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα που

δεν είναι άλλο παρά η εκπαίδευση του

ασθενούς σε ένα νέο τρόπο ζωής. 

Ο ασθενής όμως  είναι ο κύριος πρωτα-

γωνιστής μέσα στην ομάδα συνεργασίας

και μόνο με τη δική του πρωτοβουλία και

θέληση μπορούν τα αποτελέσματα να είναι

θετικά. Είναι εκείνος που θα αποφασίσει

πρώτος να αντιμετωπίσει την ασθένεια πριν

εκείνη δράσει επιθετικά εναντίον του.

Ηυψηλή "κακή" χοληστερίνη (LDL)

θεωρείται επιβαρυντική για τον

οργανισμό. Αλλά, σύμφωνα με μια

νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα,

ούτε η πολύ χαμηλή "κακή" χοληστε-

ρίνη είναι καλό πράγμα, καθώς σχετί-

ζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορρα-

γικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι ερευνητές του Πολιτειακού Πα-

νεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με επι-

κεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σιάνγκ

Γκάο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση

στο περιοδικό "Neurology" της Αμερικανικής

Ακαδημίας Νευρολογίας, μελέτησαν σε

βάθος εννέα ετών 96.043 άτομα χωρίς

ιστορικό εγκεφαλικού, εμφράγματος ή

καρκίνου στην αρχή της έρευνας.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι συμμετέχοντες

είχαν επίπεδο "κακής" χοληστερίνης μεταξύ

70 και 99, είχαν παρόμοιο κίνδυνο αιμορ-

ραγικού εγκεφαλικού, για όσους όμως

είχαν LDL κάτω του 70, ο κίνδυνος ήταν

σημαντικά αυξημένος. Για παράδειγμα,

άνθρωποι με LDL κάτω του 50, είχαν κατά

μέσο όρο 169% μεγαλύτερο κίνδυνο αι-

μορραγικού εγκεφαλικού σε σχέση με

όσους είχαν "κακή" χοληστερίνη από 70

έως 99.

"Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα

στη διατροφή, το μέτρο και η ισορροπία

είναι το κλειδί και για το επίπεδο της χο-

ληστερίνης LDL. Δεν πρέπει κανείς να πη-

γαίνει στο ένα ή στο άλλο άκρο, δηλαδή

να έχει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό επί-

πεδο. Ιδίως αν ανήκει σε ομάδα υψηλού

κινδύνου για αιμορραγικό εγκεφαλικό λόγω

οικογενειακού ιστορικού ή παραγόντων

κινδύνων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση

και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, καλά

θα κάνει να δώσει έξτρα προσοχή στα

επίπεδα της LDL", δήλωσε ο δρ Γκάο.

Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά είναι σπα-

νιότερα σε σχέση με τα ισχαιμικά, σε ανα-

λογία περίπου ένα προ δέκα.
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ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Τηγανητά μύδια μπύρας

Συστατικά

•1 φλ. μπύρα 

•1 φλ. αλεύρι 

•6 φλ. ελαιόλαδο ή άλλο λάδι για τηγάνισμα 

•1 κιλό μύδια, μόνο τη σάρκα τους

Άδειασε το αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ και δημιούργησε

μια κοιλότητα στη μέση για να προσθέσεις τη μπύρα και ανα-

κάτεψε δυνατά μέχρι να σχηματιστεί το μείγμα. Πλύνε καλά

τα μύδια και ζέστανε το λάδι σε φριτέζα ή σε ένα μεγάλο

βαθύ τηγάνι. Αφού βουτήξεις τα μύδια στο κουρκούτι και τα

βγάλεις με μια τρυπητή κουτάλα, τηγάνισέ τα για περίπου 2

λεπτά ή μέχρι να γίνουν τραγανά και να ροδίσουν και πασπάλισε

με χοντρό αλάτι. Και μην ξεχάσεις,απόλαυσέ τα όσο είναι ζε-

στά!

Σωτήρια αποδει-

κνύονται τα κα-

λοκαιρινά μελτέμια

για ένα μεγάλο μέ-

ρος της χώρας.

Εκτιμάται ότι ακό-

μα και μετά 50

χρόνια, όταν η μέ-

γιστη θερμοκρασία

στη χώρα θα έχει

αυξηθεί κατά 2-3

βαθμούς το καλο-

καίρι, οι δείκτες

δυσφορίας θα είναι

χαμηλότεροι στη

χώρα μας από ό,τι σε άλλες περιοχές

της Μεσογείου.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες

του Κέντρου Ερευνας Φυσικής της

Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της

Ακαδημίας Αθηνών, από το 1895 έως

το 2015 οι ημέρες με ισχυρό καύσωνα

στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 10 ή

περισσότερες ημέρες. Υπολογίζεται

ότι στο τέλος του 21ου αιώνα η αύ-

ξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας

θα προσεγγίσει στην ηπειρωτική Ελ-

λάδα τους 3 βαθμούς Κελσίου στο

μετριοπαθές σενάριο και θα αγγίξει

τους 5 βαθμούς Κελσίου στο ακραίο

σενάριο. Η αύξηση αυτή θα είναι με-

γαλύτερη κατά 1 βαθμό Κελσίου τους

καλοκαιρινούς μήνες. «Οι καύσωνες

είναι φαινόμενα που στη χώρα μας

μετριάζονται από τα μελτέμια», εξηγεί

ο Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός και

επόπτης του Κέντρου Ερευνας. «Στην

Ανατολική Ελλάδα και στο Αιγαίο, οι

άνεμοι μετριάζουν πάρα πολύ το

πρόβλημα. Γι’ αυτό και στους μεγα-

λύτερους καύσωνες των τελευταίων

ετών, το 1987, το 2007, το 2009 και

το 2017, η Ανατολική Ελλάδα δεν

αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα».

Πρόσφατη έρευνα που έγινε από

το Κέντρο Ερευνας της Ακαδημίας

Αθηνών για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ

εκτίμησε ότι ακόμα και έπειτα από

μισό αιώνα, όταν η μέση και η ανώ-

τατη θερμοκρασία στη χώρα θα έχει

ανέλθει κατά 2-3 βαθμούς, στη χώρα

μας οι συνθήκες θα είναι καλύτερες

από άλλες χώρες της Μεσογείου. «Το

πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο στη

Δυτική Ελλάδα», επισημαίνει ο κ. Ζε-

ρεφός. Υπολογίζεται ότι στο τέλος

του αιώνα στη Θεσσαλονίκη, σε πε-

ριοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Νό-

τιας Κρήτης και των Δωδεκανήσων ο

αριθμός των ημερών με έντονη δυ-

σφορία θα αυξηθεί έως και 40 ημέρες

το έτος.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της αύ-

ξησης των περιόδων με πολύ υψηλές

θερμοκρασίες; Σύμφωνα με το Κέντρο

Ερευνας της Ακαδημίας Αθηνών, μια

σημαντική επίπτωση είναι η αυξανό-

μενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

για ψύξη το καλοκαίρι. Ειδικότερα,

εκτιμάται ότι στα πεδινά της ηπειρω-

τικής Ελλάδας θα υπάρχει αυξημένη

ανάγκη ψύξης έως και 40 επιπλέον

ημέρες τον χρόνο κατά την περίοδο

2071-2100, ενώ στις νησιωτικές και

ορεινές περιοχές οι αυξήσεις στη ζή-

τηση θα είναι μικρότερες.

Τα χαρακτηριστικά της προβλεπό-

μενης κλιματικής αλλαγής θα δια-

μορφώσουν μια νέα πραγματικότητα

σε όρους επικινδυνότητας και τρω-

τότητας από πυρκαγιές. Οπως ανα-

φέρει η έκθεση της Τράπεζας της

Ελλάδας για την κλιματική αλλαγή

(2011), η διάρκεια της ξηρής περιόδου

θα αυξηθεί επιπλέον κατά 40 ημέρες

μέχρι το 2100. Αντίστοιχα, ο άνεμος

κατά το θέρος θα αυξηθεί περίπου

σε ένταση κατά 10% και αντίστοιχα

θα μειωθεί η σχετική υγρασία. Επι-

πρόσθετα, ο αριθμός των ημερών με

εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρ-

καγιάς θα ξεπεράσει τις 40 στο τέλος

του 21ου αιώνα.

«Ο καύσωνας του 1987 άλλαξε τον

τρόπο προστασίας του πληθυσμού

στη χώρα μας, καθώς τοποθετήθηκαν

κλιματιστικά στα νοσοκομεία και στους

δημόσιους χώρους», λέει ο κ. Ζερεφός.

Βλέπουμε σήμερα ότι οι συνέπειες

του καύσωνα στις ευπαθείς ομάδες,

όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά,

είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση

με το παρελθόν.

Τα μελτέμια, 

μεγάλο ατού της Ελλάδας

Επικίνδυνη και η πολύ χαμηλή

"κακή" χοληστερίνη

Αντιμετώπιση διαβήτη τύπου 2: 

Οι δύο βασικοί μας "σύμμαχοι"
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξωτική ομορφιά και μοναδικοί θησαυροί της 

φύσης σε ένα νησί πέρα από τα συνηθισμένα 

Γνωρίστε το πιο εξωτικό νησί του Αιγαίου. Το νησί

όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου. Το πιο εν-

τυπωσιακό νησί των Κυκλάδων. Ηφαιστειογενή πετρώματα

βάφουν τα βράχια στις παραλίες κόκκινα, ροζ, πορτοκαλί!

Το Σαρακήνικο και το Κλέφτικο με τους λευκούς βράχους,

τα πράσινα νερά και τις σπηλιές αφηγούνται ιστορίες

για πειρατές. Οι κατακόμβες, οι εξωτικές παραλίες, το

πολύχρωμο Κλίμα, ο Εμπουριός και τα Μανδράκια με τα

υπόσκαφα κτίσματα για τις βάρκες, το ηλιοβασίλεμα

στην Πλάκα, όλα εδώ φωνάζουν: η Μήλος είναι μονα-

δική.

Αξίζει να δείτε στη Μήλο

Οι παραλίες της Μήλου, 

απ’ τις ομορφότερες των Κυκλάδων 

Παλαιοχώρι, Παπάφραγκας, Γέροντας, Φυρή,  Πλάκα,

Τσιγκράδο, Πλάθιενα. Κίτρινα, πορτοκαλί, κόκκινα και

εκτυφλωτικά λευκά πετρώματα και βράχοι συνδυάζονται

με νερά πρασινογάλαζα και τιρκουάζ και σμιλεύουν πα-

ραλίες μοναδικές. Η ηφαιστειακή γη της Μήλου γέννησε

ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία... Πηδήξτε σε ένα

καραβάκι ή πάρτε το σκάφος σας και απολαύστε το πο-

λύχρωμο καλειδοσκόπιο των παραλιών της Μήλου σε

όλο του το μεγαλείο.

Στις σπηλιές των πειρατών 

Κλέφτικο, Παπάφραγκας, Σαρακήνικο, Κάτεργο. Οι

τρομεροί πειρατές του Μεσαίωνα είχαν τα λημέρια τους

στο νησί της Μήλου. Τα ίχνη τους θα τα βρείτε στο Κλέ-

φτικο: οι δέστρες των πειρατικών πλοίων λαξεμένες

πάνω σε θεαματικούς γκριζόλευκους βράχους, δίπλα

σε γαλαζοπράσινα νερά και σπηλιές. Στο Σαρακήνικο,

το τοπίο είναι... από άλλον κόσμο: ολόλευκα βράχια σε

σχήματα μαγευτικά περιβάλλουν έναν κλειστό όρμο.

Αφεθείτε στο βαθύ μπλε του Αιγαίου και νιώστε τη

φύση να σας αγκαλιάζει...

Η «μικρή Βενετία» 

Το απόγευμα κάνετε μια βόλτα στο γραφικό πολύχρωμο

οικισμό πάνω στο νερό, όπου βρισκόταν το λιμάνι της

αρχαίας Μήλου. Είναι από τους πιο ιδιαίτερους που θα

συναντήσετε στις Κυκλάδες. Τι τον κάνει ξεχωριστό; Τα

35 «σύρματα» που στέκονται πλάι-πλάι, παλιότερα υπό-

σκαφα σπιτάκια για τις βάρκες, τώρα παραθεριστικές

κατοικίες. Περιπλανηθείτε στον οικισμό σύρριζα στο

νερό και περιμένετε το ηλιοβασίλεμα. Τώρα είναι η κα-

λύτερη ώρα για φωτογραφίες!

Η Πλάκα και το κάστρο 

Άλλη αίσθηση στην έννοια «ρομαντικό ηλιοβασίλεμα»...

Οι πλάκες στο προαύλιο της Παναγίας της Κορφιάτισσας

ζεσταίνουν τα γυμνά πόδια και εσείς εκεί, μαζί στα

Μάρμαρα, ετοιμάζεστε να δείτε ένα από τα ωραιότερα

ηλιοβασιλέματα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Όταν πια

σουρουπώσει, χαζεύετε τα πλοία στο Αιγαίο... Δίπλα, η

νοικοκυρεμένη Πλάκα, με την καθολική εκκλησία της

Παναγίας των Ρόδων, το καλοβαμμένο πηγάδι, τα εστια-

τόρια και τα καφέ. Η πρωτεύουσα της Μήλου κτίστηκε

το 1800 από τις αρχαίες πέτρες του κάστρου της. Ανη-

φορίστε μέχρι τα ερείπιά του και απολαύστε χωρίς

βιασύνη το πανόραμα που προσφέρει το προαύλιο της

Παναγίας Θαλασσίτρας. Στο αρχαιολογικό μουσείο της

Πλάκας, η θεά του έρωτα: το αντίγραφο της Αφροδίτης

της Μήλου, σε φυσικό μέγεθος.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Μήλου

H «σκοτεινή» Θειάφα 

Ανακαλύψτε με σκάφος αυτό το απόκοσμο «σκηνικό»

των παλιών θειωρυχείων στα ανατολικά του νησιού, με

τις στοές, τις σιδερένιες γέφυρες, τις ράγες, τα βαγονέτα

και τα παλιά πέτρινα κτίσματα. Σε αυτό το νησί των Κυ-

κλάδων θα βιώσετε το απόλυτο δέος.

Η προϊστορική Φυλακωπή 

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον προ-

ϊστορικό οικισμό της Φυλακωπής. Επισκεφθείτε τον αρ-

χαιολογικό χώρο στο δρόμο προς τα Πολώνια.

Οι κατακόμβες 

Εδώ θα δείτε τις μοναδικές κατακόμβες που σώζονται

στην Ελλάδα. Ένας αρχαιολογικός χώρος με τάφους,

που χρονολογούνται από τον 1ο μέχρι τον 5ο μ.Χ.

αιώνα, εντυπωσιακός και υποβλητικά φωτισμένος. Ένα

από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.

Καλοκαιρινοί προορισμοί

Μήλος

Με τις τουριστικές εισπράξεις να σπάνε το φράγμα των

16 δισ. ευρώ, το 2018 ήταν αναμφίβολα μία εξαιρετική

χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Από πού έρχονται όμως

οι τουρίστες, που αφήνουν το περισσότερο χρήμα στη

χώρα μας; Το ΚΕΠΕ στο τελευταίο οικονομικό δελτίο του

δίνει την ακτινογραφία των τουριστικών εισπράξεων.

Η διαχρονική εξέλιξη των εισπράξεων

Μετά τα 11,6 δισ. ευρώ του 2008 σημειώθηκε μια πτώση

στις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις της χώρας. Αυτή η

πτώση ήταν ιδιαίτερα έντονη τα έτη 2009 και 2010, οπότε

σημειώθηκε και η χαμηλότερη τιμή στα 9,6 δισ. Τα έτη

2011, 10,5 δισ, και 2012, 10,0 δισ., ήταν έτη σταθεροποίησης,

ενώ από το 2013 καταγράφεται μια άνοδος των εισπράξεων,

στα 12,1 δισ. ευρώ, που συνεχίστηκε το 2014 φτάνοντας

τα 13,4 δισ, και το 2015 που έφτασε τα 14,1 δισ.

Ακολούθησε νέα πτώση στα 13,2 δισ. ευρώ για το 2016,

με σταθερή ανοδική πορεία για τα έτη 2017 και 2018 που

έφτασαν τα 14,6 δισ. και 16,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Το αποτέλεσμα των τελευταίων ετών όπως επισημαίνεται,

αντανακλά, κατά ένα μέρος, ανάπτυξη τουριστική, σε

επίπεδο υποδομών, τοπικού και διεθνούς μάρκετινγκ και

ενδεχόμενη βελτίωση του μείγματος του τουριστικού προ-

ϊόντος, στο εσωτερικό, καθώς και τον σχεδιασμό του Υπουρ-

γείου Τουρισμού για «τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο».

Οφείλεται, επίσης, και στον βαθμό που επετεύχθη, σε

αποτελεσματικότερη καταγραφή των εισπράξεων, παράγοντα

ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οφείλεται, τέλος, κατά ένα άλλο μέρος, και στην οικονομική

ανάπτυξη στις ξένες αγορές-πηγές, στην ευνοϊκή για τη

χώρα πολιτική συγκυρία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι εισπράξεις ανά περιοχή προέλευσης

•Ευρωζώνη

Αναλύοντας την προέλευση των εισπράξεων για την

11ετία 2008-2018 παρατηρούμε ότι, έναντι του συνόλου

των ́136 δις, οι εισπράξεις από την Ευρωζώνη ανήλθαν σε

́59,9 δις. Δηλαδή στην 11ετή περίοδο, το 44,0% των

διεθνών τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας προέρχεται

από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Σε ετήσια βάση, τα ποσά των εισπράξεων ξεκίνησαν από

́5,64 δις το 2008, μειώνονταν σταθερά μέχρι και το 2012,

́4,34 δις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά

φτάνοντας το 2018 τα ́7,10 δις. Να σημειωθεί, τέλος, ότι

το ποσοστό συμμετοχής των χωρών της Ευρωζώνης στις

συνολικές τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας, παρότι πα-

ρουσιάζει αυξητικές τάσεις, εξακολουθεί να είναι, το 2018,

44%, χαμηλότερο έναντι του 2008 που ήταν 48%.

•Χώρες εκτός Ευρωζώνης

Οι τουριστικές εισπράξεις από επισκέπτες προερχόμενους

από την ομάδα των χωρών της Ε.Ε. εκτός Ευρωζώνης

ανήλθαν στην 11ετία στα ́13,4 δις, ή ποσοστό 9,8% των

συνολικών εισπράξεων. Η πορεία τους είναι ενθαρρυντική,

μια και από τo 1,09 δις του 2008, και αφού σημείωσαν

επίσης σημαντική πτώση, ανέκαμψαν στo ́ 1,38 δις το 2015,

στo ́1,57 δις το 2016 και ακόμα στo ́1,97 δις το 2018. Στις

χώρες αυτές δεν έχει συμπεριληφθεί το Ην. Βασίλειο, όχι

μόνο λόγω της απόφασής του να διαχωρίσει τις τύχες του

από την Ε.Ε., όσο και για την ιδιαίτερη σημασία του για τον

ελληνικό τουρισμό.

•Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ην. Βασίλειο είναι μια παραδοσιακή χώρα προέλευσης

τουρισμού για την Ελλάδα. Στην 11ετία ́18,2 δις έχουν εισ-

ρεύσει στη χώρα από Βρετανούς τουρίστες, που αντιστοιχούν

σε 13,4% του συνόλου των εισπράξεων. Από το Ην. Βασίλειο

καταγράφηκαν τουριστικές εισπράξεις ́1,87 δις το 2008,

που μετά την πτώση ανέκαμψαν στα ́2,02 δις το 2015 και

παρέμειναν στο ́ 1,94 δις το 2018. Όμως σαφώς διαγράφεται

μια στασιμότητα στην ευνοϊκή για τη χώρα μας προσέγγιση

της αγοράς αυτής. Το ποσοστό της συμβολής στις διεθνείς

τουριστικές εισπράξεις της Ελλάδας από το Ην. Βασίλειο,

δηλαδή, ήταν το 2008 18,9% και μειώθηκε σταδιακά ως το

18,2% για το 2018.

•Ρωσία

Οι εισπράξεις από την τουριστική κίνηση που προέρχεται

από τη Ρωσία ανέρχονται στην 11ετία σε ́7,0 δις, που αντι-

στοιχούν στο 5,1% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.

Όμως παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση. Ειδικότερα,

το 2008 ανέρχονταν σε ́0,4 δις, ενώ τα επόμενα χρόνια

αυξάνονταν σταθερά σε ́0,74 δις το 2011 και σε ́1,34 δις

το 2013. Ωστόσο στη συνέχεια σημειώθηκε σημαντική

κάμψη, για διάφορους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους

που λίγο σχετίζονται με την τουριστική προσφορά εκ

μέρους της Ελλάδας. Έτσι, το 2016 οι εισπράξεις ήταν

́0,44 δις και το 2017 ́0,42 δις, ενώ το 2018 μειώθηκαν ση-

μαντικά στο ́0,34 δις.

•ΗΠΑ

Οι εισπράξεις από την τουριστική κίνηση από τις ΗΠΑ που

καταγράφηκαν στην 11ετία ήταν ́ 7,60 δις, που αντιστοιχούν

στο 5,6% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων και πα-

ρουσιάζουν σχετική σταθερότητα. Το 2008 ανέρχονταν σε

́0,73 δις, τα επόμενα χρόνια καταγράφηκε μικρή μείωση

σε ́0,53 δις το 2011 και σε ́0,57 δις το 2013. Μετά σημει-

ώθηκε ανάκαμψη, οπότε το 2016 οι εισπράξεις ήταν ́0,73

δις, το 2017 σταθεροποιήθηκαν στο ́0,81 δις, ενώ το 2018

αυξηθήκαν σημαντικά στο ́1,04 δις.

•Ελβετία

Στην 11ετία ́2,9 δις έχουν εισρεύσει στη χώρα από Ελβε-

τούς τουρίστες, που αντιστοιχούν σε 2,7% του συνόλου

των εισπράξεων. Από την Ελβετία καταγράφηκαν τουριστικές

εισπράξεις ́0,28 δις το 2008, που αυξήθηκαν σε ́0,34 δις

το 2016 και σταθεροποιήθηκαν στο ́0,34 δις το 2017, ενώ

το 2018 αυξήθηκαν σημαντικά στα ́1,04 δις.

Τουρισμός: Ποιοι είναι οι πιο καλοί πελάτες


