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MAΡΤΙΟΥ Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ «TEATRO MUSIC HALL»

ΠΑΟΛΑ - Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

Τ

ην Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, η
Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών διοργανώνει την καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα της, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό για τον κλάδο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο νυχτερινό κέντρο TEATRO MUSIC HALL (Λεωφ.
Ποσειδώνος 26 - Καλλιθέα, τηλ. 2109400726), με ώρα προσέλευσης από τις
10.30 μ.μ.

Σε λειτουργία η νέα
ψηφιακή πλατφόρμα
e-katanalotis

ΕΦΚΑ:
Οι νέες εισφορές
των ελεύθερων
επαγγελματιών

Η

νέα εφαρμογή
αποτελεί ένα
σύγχρονο, εύχρηστο, διαλειτουργικό
ψηφιακό μέσο, με
το οποίο οι καταναλωτές και οι θεσμικοί
φορείς της αγοράς
θα μπορούν να παρατηρούν τη διαχρονική εξέλιξη της μέσης τιμής των βασικών αγαθών,
όπως αυτή διαμορφώνεται στα σούπερ μάρκετ.

νακοινώθηκε η εγκύκλιος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
για τις νέες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών.

Αυξήθηκαν για τρίτη
χρονιά οι
χορηγήσεις
στεγαστικών
Στη σελίδα 12

Στη σελίδα 4

Στη σελίδα 8

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στη σελίδα 4

Το μέτρο αποθεματοποίησης
δεν αποτελεί λύση

Α

Στη σελίδα 2

«Γ. Χατζηθεοδοσίου
για τα «κόκκινα» δάνεια
και τους πλειστηριασμούς:
Ώρα ευθύνης για την Πολιτεία»

Τιμή ελαιολάδου:

Τα «μυστικά» για τις φετινές
φορολογικές δηλώσεις

Α

νοίγει στο τέλος Μαρτίου η εφαρμογή του Taxisnet για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2019.Τι
πρέπει να προσέξουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να εξασφαλίσουν μείωση φόρου 1.9002.100 ευρώ ● Τι ισχύει για τεκμήρια
και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Ο χρόνος για την υποβολή των
φετινών φορολογικών δηλώσεων
ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα. Την
τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να
ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr, μέσω της οποίας
8 εκατομμύρια υπόχρεοι θα κληθούν να υποβάλουν
τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του

2019. Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή ώς τις 30 Ιουνίου
2020. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η
δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, δηλαδή το αργότερο έως τις
31-12-2020.

Στη σελίδα 10
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Χαιρετίζει το Ελληνο-Αμερικανικό
Επιμελητήριο την εξαίρεση ελληνικών
προϊόντων από δασμούς
Η σημαντική αυτή εξέλιξη δίνει ακόμη μεγαλύτερη
ώθηση στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων
στις διεθνείς αγορές, τονίζει.

Τ

ο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο χαιρετίζει την τελευταία οδηγία με την οποία διατηρείται η εξαίρεση ορισμένων ελληνικών αγροτικών προϊόντων από
τους δασμούς ΗΠΑ-ΕΕ. Ταυτόχρονα,
υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, προστέθηκε ως νέα εξαίρεση
από τον κατάλογο των δασμών και ο
χυμός από δαμάσκηνα.
Οπως σημειώνει το Επιμελητήριο, η
σημαντική αυτή εξέλιξη σύμφωνα με
την οποία ελληνικά προϊόντα, όπως το
ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές, τα τυριά
και το κρασί εξακολουθούν να εξαιρούνται από τους αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ, δίνει ακόμη μεγαλύτερη
ώθηση στην προώθηση των ελληνικών
προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με τις
εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο
κράτη να κερδίζουν διαρκώς μεγαλύτερο έδαφος επιβεβαιώνοντας και με αυτό
τον τρόπο ότι οι Ελληνο-Αμερικανικές
σχέσεις βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο όλων των εποχών.
Σημαντικό ρόλο στην σημαντική αυτή
εξέλιξη διαδραμάτισε και το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο το-

νίζοντας την ανάγκη της εξαίρεσης
αγροτικών προϊόντων από τους δασμούς ΗΠΑ τόσο στις συναντήσεις με
τους Αμερικανούς αξιωματούχους που
βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα
στην Αθήνα όσο και στις επισκέψεις που
πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην Ουάσιγκτον στο US Dept of
Commerce.
Το σημαντικό αυτό ζήτημα βρέθηκε
στο επίκεντρο της συζήτησης και στα
δύο μεγάλα συνέδρια του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το
30ο Greek Economic Summit αλλά και
το 4ο ExportUSA Forum το οποίο αποτελεί το μοναδικό συνέδριο στη χώρα μας
που εστιάζει αποκλειστικά στην μεθοδική προώθηση των εξαγωγών στις ΗΠΑ.

Αναβλήθηκε η έκθεση κρασιού
Οινόραμα λόγω κορωνοϊού

Ο

ι νέες ημερομηνίες του Οινοράματος, που είναι η μεγαλύτερη
έκθεση κρασιού της χώρας και στην
οποία συμμετέχει σύσσωμος ο οινικός
κλάδος, είναι 3 με 5 Μαΐου 2020, στο
Ζάππειο Μέγαρο.
Αναβάλλεται η έκθεση κρασιού Οινόραμα, που ήταν προγραμματισμένη
να γίνει στο Ζάππειο Μέγαρο, 7 με 9
Μαρτίου 2020.
Οι οργανωτές ανακοίνωσαν πως αν
και δεν έχει ακόμα εκδοθεί απαγόρευση
οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων από
την Επιτροπή Εκτάκτων Συμβάντων

Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες (όπως συνέβη με τις καρναβαλικές), αναβάλλουν την έκθεση προληπτικά.
Οι νέες ημερομηνίες του Οινοράματος, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση
κρασιού της χώρας και στην οποία
συμμετέχει σύσσωμος ο οινικός κλάδος, είναι 3 με 5 Μαΐου 2020, στο
Ζάππειο Μέγαρο.
Όλες οι προσκλήσεις και τα προπωληθέντα εισιτήρια θα ισχύουν για τις
νέες ημερομηνίες.

Nέες ημερομηνίες
για την FOOD EXPO 2020, λόγω κορονοϊού

Η

εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού
(COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη σημερινή ανακοίνωση
του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση
όλων των υπαίθριων συναθροίσεων
στην Ελλάδα, δημιουργεί έκτακτες και
απρόβλεπτες συνθήκες και καθιστά
εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση
της επερχόμενης διοργάνωσης της
FOOD EXPO. Παράλληλα, οι συνθήκες
αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο την
υγεία των συμμετεχόντων στην έκθεση
(εκθετών, επισκεπτών, συνεργατών),

αλλά και των οικογενειών τους.Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευθύνης,
η διοργανώτρια εταιρεία FORUM AE
αποφάσισε να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της FOOD EXPO για
το τριήμερο 16-17-18 Μαΐου 2020,
στο Metropolitan Expo.
Όλη η ομάδα της FORUM SA συνεχίζει
να εργάζεται σκληρά προκειμένου να
διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή διοργάνωση
της έκθεσης.

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis
Η

νέα εφαρμογή αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο, διαλειτουργικό ψηφιακό
μέσο, με το οποίο οι καταναλωτές και οι θεσμικοί φορείς της αγοράς θα
μπορούν να παρατηρούν τη διαχρονική εξέλιξη της μέσης τιμής των βασικών
αγαθών, όπως αυτή διαμορφώνεται στα σούπερ μάρκετ.
Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να
διαμορφώνουν το καλάθι με τα αγαθά της
προτίμησής τους, προκειμένου να συγκρίEφημερίδα
νουν το τελικό κόστος, ώστε να επιλέγουν
το κατάστημα που τους συμφέρει στην
Mηνιαίο
περιοχή τους καθώς και να λαμβάνουν
δημοσιογραφικό
ενημερώσεις για συμφέρουσες αγορές.
όργανο της
Με τη νέα εφαρμογή θα αποστέλλονται
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
στα κινητά των καταναλωτών οι τιμές βαEMΠOPΩN
σικών προϊόντων. Αυτό θα αφορά τόσο τις
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
τιμές των σούπερ μάρκετ, όσο και τις τιμές
των καυσίμων. Οι καταναλωτές μάλιστα
Iδιοκτήτης
θα μπορούν να πληροφορούνται για τις τιEΔEOΠ AΘHNΩN
μές σε οποιοδήποτε κατάστημα ή πρατήριο
Oδός Z. Παπαντωνίου
στην περιοχή που βρίσκονται. Αυτό λόγω
54-58, 11145 Aθήνα
της χρήσης της υπηρεσίας του γεωεντοπιTηλ. 210-8318221,
σμού.
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
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Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
Επιμέλεια Έκδοσης Εκτύπωση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ
Ε. Γιάνναρη 5, 11853
210-3468268

Πρόκειται στην ουσία για μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα
αναρτώνται καθημερινά οι τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων. Η πλατφόρμα αυτή θα καταλήγει σε application. Μέσω της ενεργοποίησης αυτού οι καταναλωτές θα εντοπίζονται
γεωγραφικά και ενημερώνονται σχετικά.
Η νέα υπηρεσία θα αντικαταστήσει
το παρατηρητήριο τιμών (e-prices).
Το τελευταίο στην ουσία έχει εδώ
και χρόνια εγκαταλειφθεί.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι λιανέμποροι καθημερινά θα αναρτούν
τις τιμές βασικών προϊόντων που θα οριστούν από το υπουργείο. Η αρχή θα γίνει
με το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς». Στη συνέχεια, η λίστα θα εμπλουτίζεται
με περισσότερα προϊόντα. Η πλατφόρμα θα ταξινομεί τα προϊόντα και τις τιμές. Στο
κινητό του καταναλωτή θα εμφανίζεται ένας πλήρης τιμοκατάλογος για τα συγκεκριμένα προϊόντα ανά κατάστημα στην περιοχή που βρίσκεται. Έτσι, ο καταναλωτής
θα μπορεί να συγκρίνει τις τιμές σε όμοια προϊόντα και να επισκέπτεται για τις
αγορές του το φθηνότερο κατάστημα.
Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να
υπάρχει και χάρτης που θα υποδεικνύει
το φθηνότερο σημείο.
Το ίδιο θα ισχύει και για τα πρατήρια
καυσίμων. Ο καταναλωτής θα μπορεί να
πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο για
τις τιμές των καυσίμων στην περιοχή που
Πρόεδρος
210-8031660
βρίσκεται.
Aντιπρόεδρος
210-4621077
Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές θα έχουν
Γεν. Γραμματέας
210-4916592
την δυνατότητα αφενός να ενημερώTαμίας
210-2465788
νονται για τα δικαιώματά τους και αφεΜέλος
210-2281583
τέρου να επικοινωνούν με το 1520 και
Μέλος
210-9716767
την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και ΠροΜέλος
210-5779896
στασίας Καταναλωτή.

TO Δ.Σ. ΤΗΣ
ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Στάμου-Δανιήλ Παγώνα
Μπέκας Παναγιώτης
Γεραρής Κων/νος
Βυτινιώτης Ιωάννης
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 25.02. 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Γ. Χατζηθεοδοσίου για τα «κόκκινα» δάνεια και τους πλειστηριασμούς:
Ώρα ευθύνης για την Πολιτεία»

Α

πό την Πρωτομαγιά αλλάζουν όλα καθώς
παύουν να ισχύουν όλες οι “ασπίδες” προστασίας έναντι των πλειστηριασμών, ακόμα
και για την πρώτη κατοικία. Στο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών ακούμε με μεγάλη προσοχή τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, των
τραπεζών ακόμα και των funds, ότι στην Ελλάδα
δεν θα βιώσουμε καταστάσεις ανάλογες με
αυτές στην Ισπανία, όπου κύμα πλειστηριασμών
κι εξώσεων σάρωσαν τα νοικοκυριά.
Ως Επιμελητήριο, που αφουγκραζόμαστε
την αγωνία των μικρομεσαίων και των οικογενειών τους, θεωρούμε αυτονόητο και μη διαπραγματεύσιμο, ότι οι αδύναμοι θα συνεχίσουν
να προστατεύονται. Πληροφορούμαστε ότι τα
συναρμόδια υπουργεία σχεδιάζουν ένα δίχτυ
προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, το
οποίο θα εστιάζει στην εισοδηματική ενίσχυση
όσων χάνουν το σπίτι τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται
οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης τους. Πιστεύουμε,
όμως, ότι αυτό δεν αρκεί και ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Πριν χτυπάει το “σφυρί”, πριν οι πιστωτές ζητάνε
την πτώχευση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, θεωρούμε
ότι δεν θα πρέπει απλώς να εξαντλούνται τα περιθώρια
εξωδικαστικής ρύθμισης, αλλά να διασφαλίζεται ότι
τράπεζες και funds θα τηρούν αυστηρά τους Κανόνες
Δεοντολογίας, προσφέροντας πραγματικές, συνεπώς
βιώσιμες ρυθμίσεις. Με αυτήν τη λογική, προτείνουμε
κι επιμένουμε ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου τους με τους
ίδιους ακριβώς όρους που θα το αγοράσει κάποιο
fund, έτσι ώστε να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη
θέση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νομοτεχνικά ζητήματα
για την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, γνωρίζουμε
ότι οι Ευρωπαίοι είναι αρνητικοί, ωστόσο πιστεύουμε
ως Επιμελητήριο ότι η επίσημη Πολιτεία πρέπει κατ’

αρχήν να προστατεύει τους πολίτες και να εγγυάται
τους ίσους όρους του “παιχνιδιού”.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι
από 45.000 δανειολήπτες προτίμησαν να ρυθμίσουν
απευθείας με τις τράπεζες τα δάνεια τους, με βιώσιμους
όρους. Στοιχεία που παρέχουν, επίσης, οι διαχειριστές
απαιτήσεων- εκπροσωπώντας επί της ουσίας τα funds
που αγόρασαν αυτά τα “κόκκινα” δάνεια- δείχνουν ότι
παρέχονται “κουρέματα”, που καθιστούν δυνατή την
αποπληρωμή αυτών των δανείων. Σημειώνουμε, όμως,
ότι εν όψει ενεργοποίησης του “Ηρακλή” και του
μπαράζ τιτλοποιήσεων “κόκκινων” δανείων 30- 35 δισ
ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τράπεζες και funds θα συνεχίσουν να
παράσχουν βιώσιμες ρυθμίσεις κι ότι τα σημερινά
δείγματα γραφής δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις
ή στάχτη στα μάτια.
Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχουμε
πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η αγορά, άρα και

η οικονομία, δεν μπορούν να αναπνεύσουν κάτω
από αυτό το “βουνό” των “κόκκινων” δανείων,
που ξεπερνάνε τα 70 δισ ευρώ. Ακόμα κι αν ο
“Ηρακλής” σημειώσει απόλυτη επιτυχία, το ποσοστό των προβληματικών δανείων θα είναι διπλάσιο σε σχέση με το μέσο κοινοτικό όρο! Με
αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση
των συναρμόδιων υπουργείων να εντοπίσουν
τους χιλιάδες στρατηγικούς κακοπληρωτές, που
συνεχίζουν να “κρύβονται” στους δαιδάλους του
νόμου Κατσέλη ή ακόμα και στην πλατφόρμα
για την πρώτη κατοικία, έτσι ώστε να μην υπάρχει
αθέμιτος ανταγωνισμός με βιώσιμες επιχειρήσεις,
που πασχίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να ξεφύγουν
από το τέλμα της κρίσης.
Όλα τα παραπάνω αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη
βαρύτητα αν συνυπολογίσουμε ότι ακόμα περιμένουμε την ανάκαμψη της αγοράς. Μπορεί να ακούμε
πολλά για βελτίωση του οικονομικού κλίματος, όμως
επί της ουσίας δεν έχει γίνει το παραμικρό. Αντίθετα,
ο εμπορικός κόσμος διαπιστώνει μείωση του τζίρου
του και όπως λένε πολλοί καταστηματάρχες, ο φετινός
Ιανουάριος μπορεί να χαρακτηριστεί «μαύρος» εξαιτίας
αυτής της πτώσης.
Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να προχωρήσει άμεσα
σε λήψη μέτρων, τόσο για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την προστασία των
δανειοληπτών που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.
Η Πρωτομαγιά δεν είναι μακριά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι άπαντες θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η οικονομική και κοινωνική κρίση πρέπει
να μείνει οριστικά πίσω και να μην ανακυκλωθεί...
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Τιμή ελαιολάδου:
Το μέτρο αποθεματοποίησης δεν αποτελεί λύση
Ο

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης πραγματοποίησε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 συνάντηση με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια
της οποίας εξετάσθηκαν οι δυνατότητες λήψεως μέτρων για την αντιμετώπιση της πολύ χαμηλής τιμής
του ελαιολάδου στην Ελλάδα.
Άπαντες συμφώνησαν ότι το ζήτημα της διαμόρφωσης της τιμής του ελαιολάδου συνδέεται με την
μεγάλη προσφορά, η οποία οφείλεται κυρίως στη
μεγάλη παραγωγή ισπανικού ελαιολάδου. Υπενθυμίζεται ότι στο ισπανικό ελαιόλαδο επεβλήθησαν επιπρόσθετοι δασμοί ύψους 25% από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να απολέσει σημαντικό τμήμα της διοχέτευσης
της στην αμερικανική αγορά και να διατίθεται στην
ευρωπαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να συμπιέζονται
συνολικά οι τιμές στο ελαιόλαδο.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης όλοι συμφώνησαν ότι το μέτρο αποθεματοποίησης δεν αποτελεί
λύση και δεν θα έφερνε αποτελέσματα στην ελληνική
αγορά.
Αντιθέτως, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να λη-

φθούν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγής
της ελαιοκομίας αλλά και
για την ενίσχυση των προωθητικών δράσεων και τη
στήριξη της εμπορευσιμότητας του ελαιολάδου.
Τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και η Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου αλλά και
οι φορείς που τη συγκροτούν, συμφώνησαν να εργαστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να εκπονήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ελαιοκομίας στην Ελλάδα,
το οποίο θα θέτει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους
και μεσομακροπρόθεσμους στόχους. Το σχέδιο αυτό

θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση του Υπουργού
με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου
η οποία έχει οριστεί για την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
στις 12.00 μ.μ.
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Ενημέρωση
Ολυμπιακή Ζυθοποιία:
Νέο τμήμα
Customer Service

Μ

ε στόχο τη
βελτίωση
των υπηρεσιών
προς τους πελάτες της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία
προχώρησε στη
δημιουργία ενός
νέου, ξεχωριστού
τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer
Service).
Η νέα ομάδα Customer Service της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας θα βρίσκεται στη διάθεση των πελατών της
καθημερινά, μεταξύ 08:00-17:30, ενισχύοντας την εξυπηρέτησή τους και επιλύοντας άμεσα και αποτελεσματικά
πληθώρα θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας τους
με την εταιρεία. Ταυτόχρονα, θα αποτελεί σημείο
επαφής για το DraughtMaster™ Club, τη διαδικτυακή
πλατφόρμα επιβράβευσης των πελατών της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας.
Το τμήμα Customer Service θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον συνεργάτη-υπεύθυνο πωλήσεων,
ενισχύοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης και την εξοικονόμηση χρόνου σε όλα τα στάδια επικοινωνίας.

H Heineken σε νέα καμπάνια
υπεύθυνης κατανάλωσης
Με πρωταγωνιστές αστέρες της Φόρμουλα 1.

Μ

ια νέα διεθνή καμπάνια στη φιλοσοφία «When You Drive,
Never Drink» παρουσίασε
η Heineken, με τίτλο Father and Son. Πρωταγωνιστές της οι πρωταθλητές της Φόρμουλα 1, πατέρας και γιος, Keke και
Nico Rosberg. Το τηλεοπτικό σποτ δείχνει τους
δύο άντρες να ανταγωνίζονται σε διάφορες δραστηριότητες, όπως το τένις και το ψάρεμα, με
τον πατέρα να αποδεικνύεται πάντα καλύτερος,
παρά τη σιγουριά του γιου του για τη νίκη.
Στο τέλος, όταν συναντιούνται σε ένα μπαρ, ο
πατέρας αρνείται να πιει επειδή οδηγεί και ζητά
τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τον γιο ο οποίος
απολαμβάνει μια Heineken. Όταν του αποκαλύπτει
ότι είναι Heineken 0.0 ο πατέρας του επιστρέφει
τα κλειδά. Η ταινία κλείνει με τη φράση: «Ο καλύτερος οδηγός είναι αυτός που δεν πίνει».
Το insight για την καμπάνια προήλθε από παγ-

κόσμια έρευνα της Heineken, σύμφωνα με την
οποία η υπερβολική αυτοπεποίθηση στις οδηγικές
ικανότητες μετά την κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί
κύρια αιτία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η άνοδος των επιλογών χωρίς αλκοόλ έχει επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην οδηγική συμπεριφορά. Η καμπάνια
περιλαμβάνει επίσης digital και social υλικό που
θα «τρέξει» σε διάφορες αγορές, ενώ το μήνυμα
When You Drive, Never Drink θα εμφανιστεί
επίσης στο branding στα σιρκουί της F1.

«Μενού με ό,τι έχεις», η νέα πρωτοβουλία της Coca-Cola,
απάντηση στη σπατάλη τροφίμων

Η

νέα καμπάνια κατά της σπατάλης τροφίμων, αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής πλατφόρμας
Zero Waste Future, με στόχο τίποτα να μην πάει χαμένο.
Η Coca-Cola, το brand που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φαγητό, στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, υλοποιεί σε συνεργασία
με τον Άκη Πετρετζίκη την καμπάνια «Μενού με ό,τι
έχεις», που θα είναι στον αέρα μέχρι και τις 18
Απριλίου. Στόχος της καμπάνιας είναι να εκπαιδεύσει
και να ενημερώσει τον Έλληνα καταναλωτή γύρω
από το θέμα της σπατάλης τροφίμων, να προτείνει
πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί, καθώς επίσης να δώσει καθημερινές
συμβουλές ανακύκλωσης των συσκευασιών τους.
Στην Ελλάδα κάθε νοικοκυριό πετάει στα σκουπίδια
περίπου 196 κιλά τρόφιμα ανά άτομο τον χρόνο, ενώ
το μεγαλύτερο ποσοστό σπατάλης σημειώνεται στα
φρούτα και λαχανικά, με βάση τις έρευνες της ΜΚΟ
‘Μπορούμε’, στρατηγικό συνεργάτη της Coca-Cola.

Μέσα από τη νέα καμπάνια, «Μενού με ό,τι έχεις»,
στόχος του brand είναι η μείωση της σπατάλης φαγητού και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από
ζητήματα που αφορούν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Η Coca-Cola και ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, βοηθάνε τον κόσμο έμπρακτα να αξιοποιήσουν
ό,τι υλικό τους έχει περισσέψει, για να μην πάει καθόλου φαγητό χαμένο!
Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα που τρέχει
από τις 17 Φεβρουαρίου υλοποιείται μέσα από δύο

άξονες. Αρχικά, μέσω μιας διασκεδαστικής διαδικασίας
στο Messenger της Coca-Cola, όπου ο καταναλωτής
μπορεί να «συνομιλεί» με τον Άκη, υποδεικνύοντας
τα υλικά που του έχουν περισσέψει και με βάση
αυτά, του προτείνει απολαυστικές και εύκολες συνταγές για κάθε στιγμή της ημέρας. Παράλληλα, μέσα
από μια εντυπωσιακή AR εφαρμογή, ο Άκης «ζωντανεύει» μέσα από το πακέτο της Coca-Cola και δίνει
χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το φαγητό με πολύ απλούς
τρόπους, για να μην πάει τίποτα χαμένο.
Κάπως έτσι, η Coca-Cola κάνει την αρχή για μία νέα
πραγματικότητα και μας προσκαλεί να υιοθετήσουμε
νέες συνήθειες, αναδεικνύοντας παράλληλα πως
μέσα από μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μας,
μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς σε έναν κόσμο
χωρίς σπατάλη φαγητού και έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα.

ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 229.845 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Α

φορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού
εμπορίου, εγκαταστάσεις παραγωγής αλλά και
εταιρείες εμπορίας τροφίμων.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με
τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι, στην 4η Συνεδρίαση
του Δ.Σ. της 3ης Μαρτίου 2020, με ισάριθμες Αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εξέταση ενστάσεων, επικυρώνει την επιβολή προστίμων σε 28
επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 229.845,00
ευρώ.
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε εγκατα-

στάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων : κρέατος,
παρασκευασμάτων κρέατος και πουλερικών, γάλακτος,
αλιευμάτων, επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων,
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για:
• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών
τροφίμων.
• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις
υγιεινής.
• Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
• Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή
κατάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές.
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ΕΦΚΑ: Οι νέες εισφορές
των ελεύθερων επαγγελματιών
Α

νακοινώθηκε η εγκύκλιος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις νέες εισφορές
των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών.
Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:
- Θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και
μία, η οποία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία,
που απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα
πρώτα πέντε έτη ασφάλισης και έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ. Κατώτατη εκ
των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών λογίζεται η πρώτη
και ανώτατη η έκτη.
- Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά τη δεύτερη
ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.
- Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών
είναι υποχρεωτική.
- Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη
και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
Η κατάταξη στον κλάδο υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά
την κατηγορία του κλάδου σύνταξης.
- Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
- Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής
κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η
σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του
έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης
αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία
κατάταξης του προηγούμενου έτους.
- Στις περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με
παράλληλη μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Εφόσον το
ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας,
καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας
την αντίστοιχη διαφορά κλάδου σύνταξης.
- Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος/αγρότης), θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς
με κατάταξη σε μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών
των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, με ελεύθερη επιλογή.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές, από 01.01.2020, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης
πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα.
Νέες ασφαλιστικές εισφορές
Ελεύθεροι επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενοι
Ασφαλιστική κατηγορία Σύνολο σε ευρώ (κλάδος
σύνταξης, κλάδος υγείας σε χρήμα και κλάδος υγείας
σε είδος)
1η 210 ευρώ
2η 252 ευρώ
3η 302 ευρώ
4η 363 ευρώ
5η 435 ευρώ
6η 566 ευρώ
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ),
ύψους 10 ευρώ και, για τους υγειονομικούς, υπέρ της
Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.
Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, που απευθύνεται σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους,
κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.
Το πεδίο εφαρμογής των προσώπων που δύνανται

να καταταγούν στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία,
διευρύνεται και πλέον το δικαίωμα παρέχεται σε όλους
τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (και όχι μόνο στους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη
μορφή ΝΠΔΔ).
Ειδική κατηγορία Σύνολο σε ευρώ: 126
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ),
ύψους 10 ευρώ και, για τους υγειονομικούς, υπέρ της
Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.
Επισημαίνονται τα εξής:
- Το δικαίωμα επιλογής της ειδικής κατηγορίας
ασκείται κατά την έναρξη της ασφάλισης ή κατά τη
διάρκεια, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται, μέχρι
τη συμπλήρωση πέντε ετών.
- Το δικαίωμα ασκείται μόνο μία φορά και, σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης, δεν μπορεί να ασκηθεί
εκ νέου.
- Κατά την πρώτη πενταετία, παρέχεται δυνατότητα
επιλογής μίας εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών
ανά έτος και επανόδου στην ειδική κατηγορία.
- Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας και έως το
τέλος του έτους, προβλέπεται μετάταξη στην πρώτη
ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία, η κατάταξη θα παραμείνει στην επιλεγείσα
κατηγορία.
- Συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν
στην ασφάλιση, δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της εν
λόγω διάταξης.
Προσοχή:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 35
του Ν. 4670/2020, η ασφαλιστική οφειλή που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
39 και 39Α του Ν. 4387/2016 περί μειωμένης καταβολής
εισφορών, κατά την περίοδο 01/01/2017 έως
31/12/2019, για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας, δεν αναζητείται.
Η καταβολή εισφορών στην ειδική κατηγορία, μετά
την 01.01.2020, δεν δημιουργεί ασφαλιστική οφειλή.
Ασφαλισμένοι, σύμφωνα
με τις διατάξεις του π. ΟΓΑ
Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2020
Ασφαλιστική κατηγορία Σύνολο σε ευρώ (κλάδος
σύνταξης, κλάδος υγείας σε χρήμα, κλάδος υγείας σε
είδος, εισφορά αγροτικής εστίας)
1η 121 ευρώ
2η 144 ευρώ
3η 173 ευρώ
4η 207 ευρώ
5η 249 ευρώ
6η 324 ευρώ
Παράλληλη ασφάλιση
Με τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 4670/2020,
ρυθμίζονται θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
όταν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις, συντρέχει παράλληλη ασφάλιση.
Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνεται η πιο κάτω κατηγοριοποίηση:

1. Μοναδική μη μισθωτή δραστηριότηταΜισθωτή απασχόληση
Στις περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με
παράλληλη μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη
τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά.
Ειδικότερα:
α) Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι
και αγρότες, με μισθωτή απασχόληση.
Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης, κατά
περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί
ανώτερη κατηγορία, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά
μόνο για τον κλάδο σύνταξης.
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι
(ειδική ασφαλιστική κατηγορία), με μισθωτή απασχόληση.
Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της
ειδικής κατηγορίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στην περίπτωση (α).
2. Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα–
Μισθωτή απασχόληση
Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη
μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της δεύτερης κατηγορίας,
καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο για τον
κλάδο σύνταξης.
3. Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα
Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά εκ
των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών των ελεύθερων
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, χωρίς δυνατότητα επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας.
Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες, για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση σε περιοχές με
πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια και οι οποίοι
επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.
4. Συνεισπραττόμενες εισφορές
Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών–αυτοαπασχολουμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση,
καταβάλλεται, όπου απαιτείται, μία εισφορά υπέρ του
κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών
από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η
καταβολή τους από τη μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.
- Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται, όπου
απαιτείται, εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας από τη
μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή
από τη μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττεται εισφορά
υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) από τη
μη μισθωτή ασφάλιση.
Μείωση εισφορών, λόγω μητρότητας
Σε ασφαλισμένες-μητέρες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του
Ν. 3655/2008 περί μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών
εισφορών του κλάδου σύνταξης για τους πρώτους 12
μήνες, μετά τον τοκετό.
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Τα «μυστικά» για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Α

νοίγει στο τέλος Μαρτίου η εφαρμογή του Taxisnet
για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2019.Τι πρέπει
να προσέξουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για
να εξασφαλίσουν μείωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ ● Τι
ισχύει για τεκμήρια και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων.
Ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών
δηλώσεων ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα. Την τελευταία
εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.aade.gr, μέσω της οποίας 8 εκατομμύρια υπόχρεοι
θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις
για τα εισοδήματα του 2019. Η εφαρμογή θα είναι
ανοιχτή ώς τις 30 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία
του στο εξωτερικό, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί
εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή
το αργότερο έως τις 31-12-2020.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
είναι ότι τα εισοδήματα του 2019 θα φορολογηθούν
με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019, το οποίο άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου του
2020.
Ετσι, ο φόρος στα εκκαθαριστικά του 2020 θα κυμαίνεται στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, εφόσον δεν έχουν
μεταβληθεί σημαντικά τα εισοδήματα. Ο επιπλέον
φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την
31η Ιουλίου, είτε σε τρεις δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη μέχρι την 31η Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2020.
Για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους
κατ’ επάγγελμα αγρότες θα ισχύσει και φέτος ετήσια
έκπτωση φόρου εισοδήματος, τα ανώτατα ποσά της
οποίας κλιμακώνονται από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που βαρύνουν κάθε φορολογούμενο.
Για να διασφαλιστεί η έκπτωση φόρου και να «μετρήσει»
κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος θα πρέπει
οι φορολογούμενοι που τη δικαιούνται, κατά τη διάρκεια
του 2019 να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες
κάρτες ή ηλεκτρονική τραπεζική κ.λπ.) δαπάνες για
αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών συνολικού
ύψους 10%-20% επί του ετήσιου ατομικού πραγματικού
ή τεκμαρτού εισοδήματος.
Η δυνατότητα στους έγγαμους να υποβάλουν, εφόσον
το επιθυμούν, χωριστές δηλώσεις παρέχεται και φέτος
ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι έγγαμοι, καθώς επίσης και
όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης θα λάβουν
ξεχωριστά (ατομικά) εκκαθαριστικά, είτε επιλέξουν να
υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωριστά είτε από κοινού.
Οι φορολογούμενοι, πριν και κατά τη συμπλήρωση
των δηλώσεων, θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:
•ΣΥΖΥΓΟΙ - ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: Κοινή φορολογική
δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι
αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης. Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά
τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί ο ένας εκ των δυο να έχει δηλώσει
την επιλογή αυτή σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή
στο σύστημα Taxisnet, σε προθεσμία που έληξε στις
29 Φεβρουαρίου. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και
για τον άλλο σύζυγο.

•ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ: Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα
θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον συνοικούν με τον
φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2019 τα 3.000
ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67%
και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών δηλώνεται στον
πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005006, ενώ τα στοιχεία τους αναγράφονται στον πίνακα 8
της δήλωσης.
•ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ: Στον πίνακα 2, στην πρώτη
σελίδα του εντύπου Ε1 υπάρχει η παράγραφος 19 με
τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύ-

ζυγος πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους
άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.
•ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: Κάθε εργαζόμενος
που λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές
του όχι ως μισθωτός αλλά εκδίδοντας αποδείξεις από μπλοκ παροχής
υπηρεσιών («μπλοκάκι»), για να φορολογηθεί για τις αμοιβές του με
την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών (δηλαδή για
να δικαιούται ετήσια έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100
ευρώ, που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος
8.636-9.545 ευρώ) θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες
του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους
από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει
το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών του μόνο
από έναν.
•ΤΕΚΜΗΡΙΑ: Τα τεκμήρια διαβίωσης (οι τεκμαρτές
δαπάνες χρήσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη
κ.λπ.) συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος (αγορές σπιτιών, αυτοκινήτων, αποπληρωμή
δανείων καταναλωτικών κ.λπ.) προσδιορίζουν πολλές
φορές το εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό
τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ο φορολογούμενος να έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους. Για να αποτραπεί αυτός
ο κίνδυνος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού
τεκμαρτού εισοδήματος με διάφορους τρόπους, όπως
η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η επίκληση
εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, η επίκληση εσόδων εισπραχθέντων εντός του 2019 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή από γονικές παροχές ή δωρεές
χρηματικών ποσών ή από δάνεια κ.λπ. Οι παραπάνω
κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια δηλώνονται
στους κωδικούς του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.
•ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Τα εισοδήματα από
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb κ.λπ. δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στη στήλη 16
του εντύπου Ε2 (της «αναλυτικής κατάστασης για τα
μισθώματα ακίνητης περιουσίας») με τον κωδικό 60.
Επιλέγοντας τον κωδικό 61 στη στήλη 16 του Ε2 θα
δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb κ.λπ.
•ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ: Στους κωδικούς 049-050 του πίνακα
8, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα
αγρότες πρέπει να αναγράψουν τα χρηματικά ποσά
των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών
που κατέβαλαν το 2019 είτε με πλαστικό χρήμα είτε
μέσω e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή άλλων
ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής. Από τη δήλωση
των ποσών αυτών θα εξαρτηθεί αν οι συγκεκριμένοι
φορολογούμενοι θα δικαιούνται μείωση φόρου έως
1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο
όριο 8.636-9.545 ευρώ. Το ελάχιστο συνολικό ποσό
των δαπανών με το οποίο κατοχυρώνεται η έκπτωση
φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού δηλωθέντος ή τεκμαρτού- φορολογητέου εισοδήματος
ως εξής:
● -10% για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000
ευρώ
●- 15% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.001
έως τα 30.000 ευρώ και
● -20% για το υπερβάλλον ποσό, εφόσον το εισόδημα
ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με «πλαστικό»
χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο εξαιρούνται:

●- Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1949.
- Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
●- Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
● -Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή.
●- Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την
κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
●- Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά
με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς
τόπους.
●- Φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), στους οποίους
περιλαμβάνονται χιλιάδες άποροι, ακόμη και άστεγοι
πολίτες.
Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με μετρητά θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού.
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: Με συντελεστές 22%–45%
θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα επιβάλλεται φόρος:
- 22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ
-29% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις
20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ
-37% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα
30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ
-45% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει
τις 40.000 ευρώ.

Νέα μείωση της ανεργίας
Στο 16,3% τον Δεκέμβριο

Σ

το 16,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας
στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 18,5%
τον Δεκέμβριο 2018 και από 16,5% τον Νοέμβριο πέρυσι.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 758.886 άτομα, και
μειώθηκαν κατά 114.584 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018 (μείωση 13,1%) και κατά 12.274 άτομα
σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019 (μείωση 1,6%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι
ανήλθε σε 3.898.007 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 53.160 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018 (αύξηση 1,4%) και μειώθηκαν κατά 6.340
άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019 (μείωση 0,2%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε
3.252.811 άτομα και αυξήθηκαν κατά 14.796 άτομα σε
σχέση με τον Δεκέμβριο 2018 (αύξηση 0,5%) και κατά
14.778 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019 (αύξηση 0,5%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (20,2% τον Δεκέμβριο 2019 από 23,5% τον Δεκέμβριο 2018) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες
(13,2% από 14,6%).
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Αυξήθηκαν για τρίτη χρονιά
οι χορηγήσεις στεγαστικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου ανήλθαν πέρυσι στις 30.000. Ο μέσος όρος του αιτούμενου
δανείου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ για αγορά συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και με μέση διάρκεια 25 ετών.

Α

ύξηση κατά 50% παρουσίασαν την προηγούμενη
χρονιά σε σχέση με το 2018 τα αιτήματα για τη
χορήγηση στεγαστικού δανείου, καταγράφοντας την
αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αγορά
κατοικίας που επανακάμπτει με σταθερούς ρυθμούς
30%-40% την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με στοιχεία
από τις τράπεζες, οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου ανήλθαν την προηγούμενη χρονιά
στις 30.000, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν
κοντά στα 500 εκατ. ευρώ έναντι 350 εκατ. ευρώ το
2018, καταγράφοντας άνοδο κατά 40% για τρίτη συνεχή χρονιά και ύστερα από μακρά περίοδο απραξίας
στην αγορά της στεγαστικής πίστης.
Σταθεροποίηση οικονομίας
Την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αγορά
κατοικίας μέσω τραπεζικού δανεισμού ευνοεί η σταθεροποίηση της οικονομίας αλλά και η άνοδος στις
τιμές των ακινήτων τόσο για την απόκτηση όσο και για
την ενοικίαση κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΤτΕ, το 2019 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με τον
υψηλότερο ρυθμό από το 2006 και ο μέσος ετήσιος
ρυθμός ανόδου των τιμών πώλησης διαμορφώθηκε
στο 7,2% πανελλαδικά, έναντι 1,8% κατά το 2018. Την
ίδια στιγμή, εκρηκτική σε κάποιες περιοχές είναι η
άνοδος στα ενοίκια, η οποία ειδικά σε ό,τι αφορά το
κέντρο της Αθήνας φθάνει το 20%-30% κατά μέσον
όρο την τελευταία διετία, συμπαρασύροντας σε αυξήσεις
και τις περιοχές εκτός του κέντρου, στις οποίες η
άνοδος εκτιμάται στο 15% περίπου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος κατασκευής
μετά το 2000 και επιφάνειας 90-110 τ.μ., σε περιοχές

των ανατολικών, βορείων και νοτίων προαστίων το κόστος ενοικίασης διαμορφώνεται από 650 ευρώ έως
850 ευρώ.
Η άνοδος των τιμών στα ενοίκια, σε συνδυασμό με
το άνοιγμα της κάνουλας των δανείων από την πλευρά
των τραπεζών, δημιουργεί συνθήκες αναζωπύρωσης
του ενδιαφέροντος από μερίδα νοικοκυριών. Ισχυρό
δέλεαρ για τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται και μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέρος της δαπάνης για την
αγορά κατοικίας, αποτελεί το περιβάλλον χαμηλών
επιτοκίων που έχει συμπιέσει το μέσο επιτόκιο των
στεγαστικών δανείων σε περίπου 3%-4%, ανάλογα και
με τη συνολική σχέση του δανειολήπτη με την τράπεζα
και το ύψος της χρηματοδότησης. Να σημειωθεί ότι
«προαπαιτούμενο» για την έγκριση ενός στεγαστικού
δανείου είναι ο πελάτης να διαθέτει περίπου το 30%
του ποσού της αγοράς, καθώς μέσω δανεισμού καλύπτεται πλέον το 70% της αξίας του ακινήτου.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, η μείωση
των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την αγορά κατοικίας,
ευνοούν τη στροφή σε σταθερά επιτόκια μακράς
διάρκειας. Ετσι, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου
στην ελληνική αγορά είχαν κυριαρχήσει τα κυμαινόμενα επιτόκια, η πλειονότητα των δανειοληπτών
επιλέγει πλέον σταθερό επιτόκιο διάρκειας 10, 20
ή και 25 ετών, προκρίνοντας έτσι την ασφάλεια
στο ύψος της δόσης και αξιοποιώντας το ευνοϊκό
περιβάλλον των αρνητικών επιτοκίων. Ενδεικτικά,
για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, με επιτόκιο 3,5%
και διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια, η μέση
μηνιαία δόση διαμορφώνεται σε περίπου 590 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία από τράπεζες, ο μέσος όρος
του αιτούμενου δανείου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ
για αγορά συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και με μέση
διάρκεια 25 ετών. Τα δύο στα τρία στεγαστικά δάνεια
αφορούν αγορές νέων κατοικιών (κυρίως πρώτης κατοικίας) και μόνο ένα στα τρία αφορά ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας. Η μέση
ηλικία των δανειοληπτών ανέρχεται σε 45 έτη, ενώ
δύο στα τρία δάνεια δίνονται σε δανειολήπτες από 30
έως 50 ετών και ένας στους δέκα είναι κάτω από 30
ετών.
Μέρος της ζήτησης επισκευαστικών δανείων αποδίδεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει από μεγάλο αριθμό
ιδιοκτητών για την ενοικίαση του ακινήτου τους μέσω
ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως η Airbnb, η HomeAway κ.ά., ενώ μικρό είναι το ποσοστό των στεγαστικών
δανείων που δίδεται σε κατοίκους εξωτερικού για την
απόκτηση «χρυσής βίζας».

Επιστρέφει το ενοικιαστήριο σε 2.500 ακίνητα

Σ

ε «άθλημα» για όλο και λιγότερους εξελίσσεται
η βραχυχρόνια μίσθωση, ένας κλάδος του
οποίου η απότομη και σημαντική εξάπλωση,
κατά τη διάρκεια κυρίως της τριετίας 2016-2018,
προσέφερε σημαντική ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες ανά την επικράτεια, συμπληρώνοντας
το εισόδημά τους και επιτρέποντας την αποπληρωμή τουλάχιστον των φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο τομέας αυτός, ο οποίος συνεισέφερε περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην ελληνική
οικονομία στη διάρκεια του 2018 (στοιχεία έρευνας Grant Thornton) μόνο από το σκέλος των
υπηρεσιών διαμονής, οδεύει πλέον με γοργούς
ρυθμούς σε μια πιο επαγγελματική διαχείριση
και λειτουργία, εξωθώντας πολλούς μεμονωμένους
ιδιώτες στην επιστροφή τους προς τη συμβατική μακροχρόνια μίσθωση.
Σύμφωνα με τον κ. Κοσμά Θεοδωρίδη, αντιπρόεδρο
του συλλόγου μεσιτών Αθηνών-Αττικής, τουλάχιστον
2.000-2.500 διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας
έχουν ήδη αποχωρήσει από τη βραχυχρόνια μίσθωση
μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου κι έχουν επιστρέψει στη μακροχρόνια μίσθωση. «Υπολογίζουμε, με βάση τα στοιχεία
εξειδικευμένων εταιρειών ανάλυσης της βραχυχρόνιας
μίσθωσης, όπως η AirDΝΑ, ότι τον τελευταίο χρόνο η
προσφορά κατοικιών για ενοικίαση στο κέντρο της
Αθήνας έχει αυξηθεί κατά περίπου 2.500 ακίνητα,
δηλαδή περίπου 150 πολυκατοικίες». Σύμφωνα με
τον ίδιο, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και
τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας έτσι τις διαθέσιμες
επιλογές για τους ενοικιαστές. Σε πανελλαδικό επίπεδο,

παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι είναι πιθανή η
επιστροφή έως και 20.000 κατοικιών στη μακροχρόνια
μίσθωση, καθώς το πλεονέκτημα που είχε μέχρι πρότινος έναντι των ενοικιαζόμενων δωματίων (που φέρουν υποχρεωτικά το σήμα του ΕΟΤ) έχει αρχίσει να
περιορίζεται.
Ο βασικότερος λόγος είναι ασφαλώς η μείωση της
απόδοσης της αξιοποίησης ενός ακινήτου μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων λόγω του υψηλού ανταγωνισμού
και της μεγάλης προσφοράς. Σύμφωνα με στοιχεία
της AirDNA, που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο BNB Conference, τα καταλύματα που προσφέρονται μέσω Airbnb και HomeAway (πρόκειται
για τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες) σε πανελλαδικό
επίπεδο σημείωσαν άνοδο κατά 24% το 2019, αγγίζοντας τις 95.000 ακίνητα στο τέλος του έτους, από
76.369 στο τέλος του 2018. Η αύξηση της προσφοράς
οδήγησε μεν σε εκτίναξη των κρατήσεων κατά 107,4%
σε 50.595, πλην όμως η μέση πληρότητα υποχώρησε

κατά 15% σε μόλις 38,6%. Ως εκ τούτου, το
καθαρό μέσο μηνιαίο εισόδημα ανά ακίνητο σημείωσε πτώση κατά 9,4% σε 43,45 ευρώ. Μάλιστα,
πρόκειται για τον δεύτερο διαδοχικό χρόνο που
καταγράφεται η τάση αυτή, καθώς ανάλογη
εικόνα είχε παρατηρηθεί και στις αρχές του προηγούμενου έτους , όταν μάλιστα το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είχε υποχωρήσει κατά 28%, ενώ
μειωμένη ήταν και η πληρότητα καθώς είχε μειωθεί κατά 13% από 52,7% το 2017.
Οπως τονίζει ο κ. Νάσος Γαβαλάς, διευθύνων
σύμβουλος της Mint, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, «η απόδοση ενός ακινήτου στη βραχυχρόνια μίσθωση
έγκειται στην τοποθεσία του, στο πώς διαφημίζεται, στο πόσο επαγγελματική είναι η διαχείρισή
του. Την τελευταία διετία, ο ανταγωνισμός οξύνθηκε
σημαντικά και παράλληλα αρκετοί ιδιώτες ιδιοκτήτες
αντιλήφθηκαν ότι δεν ταιριάζουν όλες οι περιοχές
της Αττικής στην τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων.
Αυτή η συνειδητοποίηση έχει ήδη επιστρέψει αρκετά
ακίνητα στις κανονικές μισθώσεις», σημειώνει ο κ. Γαβαλάς.
«Ράλι» στα ενοίκια κατοικιών με αυξήσεις
ακόμη και 25-30% την τελευταία διετία
Την ίδια στιγμή βέβαια που ο ανταγωνισμός έχει
οδηγήσει αρκετά ακίνητα εκτός Airbnb, τα ενοίκια
στη μακροχρόνια μίσθωση έχουν αυξηθεί 25-30%
κατά μέσον όρο την τελευταία διετία στο λεκανοπέδιο
της Αττικής. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε ένα
επιπλέον οικονομικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες που
ήδη έβλεπαν τη δραστηριοποίηση μέσω Airbnb ως
άχθος, να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση.
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Κολικός νεφρού:
Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Ο

ι πέτρες στους νεφρούς (νεφρική λιθίαση, ή νεφρολιθίαση) είναι
μικρές, σκληρές μάζες από μεταλλικά και όξινα άλατα μετάλλων
που σχηματίζονται στο εσωτερικό των νεφρών.
Ο κολικός νεφρού είναι ο έντονος πόνος που οφείλεται στην
παρουσία λίθων στους νεφρούς. Οι πέτρες στους νεφρούς έχουν
πολλές αιτίες και μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του ουροποιητικού συστήματος, από τα νεφρά μέχρι και την ουροδόχο κύστη.
Πιο συχνά, οι πέτρες σχηματίζονται όταν τα ούρα γίνονται πιο πυκνά
(χάνουν ποσότητα νερού), κάτι που επιτρέπει στα μέταλλα να κρυσταλλώσουν και να δημιουργήσουν μικρές μάζες.
Κολικός νεφρού: Συμπτώματα
Μια πέτρα στα νεφρά είναι πιθανό να μην προκαλέσει συμπτώματα
μέχρι να κινηθεί μέσα στο νεφρό ή να περάσει στον ουρητήρα, τον
σωλήνα που συνδέει το νεφρό και την ουροδόχο κύστη. Σε εκείνο το
σημείο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα:
•Οξύς κάτω από τα πλευρά, προς το πίσω μέρος
Πόνος που “εξαπλώνεται” στην κάτω κοιλιακή χώρα και στη βουβωνική
χώρα
•Πόνος που “έρχεται κατά κύματα” και κυμαίνεται σε ένταση
•Πόνος κατά την ούρηση
•Ροζ, κοκκινωπά ή καφέ ούρα
•Θολά και δυσώδη ούρα
•Ναυτία και έμετος
•Συνεχής ανάγκη για ούρηση
•Ούρηση πιο συχνά απ' ό,τι συνήθως
•Πυρετός και ρίγη, εάν υπάρχει μόλυνση
•Μικρές ποσότητες ούρων
Ο πόνος που προκαλείται από μια πέτρα στους νεφρούς μπορεί να
αλλάξει σημείο εστίασης και ένταση, καθώς η πέτρα μετακινείται
μέσω του ουροποιητικού συστήματος.
Κολικός νεφρού: Αντιμετώπιση
Η θεραπεία για τις πέτρες στους νεφρούς ποικίλλει, ανάλογα με τον
τύπο της πέτρας και την αιτία.
Μικρές πέτρες με ελάχιστα συμπτώματα
Οι περισσότερες πέτρες στα νεφρά δεν απαιτούν επεμβατική θεραπεία.
Τις περισσότερες φορές θα διέλθουν από το ουροποιητικό σύστημα
και θα τις αποβάλλει ο οργανισμός με λίγη “βοήθεια” από:
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Περιβάλλον: Χάνουμε τρία χρόνια από τη ζωή
μας από την «πανδημία» της ρύπανσης

Σ

ύμφωνα με διεθνή επιστημονική έρευνα, η
ρύπανση του αέρα παγκοσμίως προκαλεί
κάθε χρόνο περισσότερους από 8,8 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους
Η προσοχή της ανθρωπότητας έχει τελευταία
εστιαστεί σε μια πιθανή πανδημία από το νέο
κοροναϊό, όμως η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη
αντιμέτωπη με μια «πανδημία» ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική
μελέτη. Οι ζωές των ανθρώπων συντομεύουν
κατά σχεδόν τρία χρόνια κατά μέσο όρο διεθνώς, εξαιτίας των διαφόρων μορφών ρύπανσης
του αέρα, η οποία ευθύνεται για τη μείωση
του προσδόκιμου ζωής στη Γη σε κλίμακα
πολύ μεγαλύτερη από τους πολέμους και τις
άλλες μορφές βίας, τις νόσους όπως η ελονοσία
και το AIDS, αλλά και το κάπνισμα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
Γιος Λέλιβελντ του Ινστιτούτου Χημείας Μαξ
Πλανκ της Γερμανίας και του Ινστιτούτου της
Κύπρου στη Λευκωσία, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Cardiovascular Research" (Καρδιαγγειακή Έρευνα), εκτιμούν ότι η ρύπανση του αέρα παγκοσμίως
προκαλεί κάθε χρόνο περισσότερους από 8,8
εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, πράγμα
που ισοδυναμεί με τη συντόμευση κατά σχεδόν
τρία χρόνια του προσδόκιμου ζωής της ανθρωπότητας.
Συγκριτικά, το κάπνισμα «κόβει» το προσδόκιμο
ζωής κατά 2,2 χρόνια (7,2 εκατομμύρια θάνατοι
ετησίως), το AIDS κατά 0,7 χρόνια (ένα εκατομμύριο θάνατοι), νόσοι όπως η ελονοσία
που μεταδίδονται από παράσιτα ή έντομα κατά
0,6 χρόνια (600.000 θάνατοι) και όλες οι
μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων, κατά 0,3 χρόνια (530.000 θάνατοι).
Η ρύπανση του αέρα έχει επίπτωση κυρίως
στις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες ευθύνονται για το 43% της μείωσης του προσδόκιμου ζωής διεθνώς. Η ρύπανση προκαλεί βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία μέσω οξειδωτικού
στρες στον οργανισμό, πράγμα που οδηγεί σε
υπέρταση, διαβήτη, εγκεφαλικό, έμφραγμα
και καρδιακή ανεπάρκεια. Η μεγαλύτερη απώλεια σε χρόνια ζωής λόγω της ρύπανσης αφορά
τους ηλικιωμένους, καθώς παγκοσμίως περίπου
το 75% των θανάτων που αποδίδονται στη ρύπανση του αέρα, συμβαίνουν σε ανθρώπους
άνω των 60 ετών.
«Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο ο αριθμός των
θανάτων όσο και η απώλεια στο προσδόκιμο
ζωής λόγω της ρύπανσης του αέρα 'ανταγωνίζονται' τις επιπτώσεις του καπνίσματος και
ξεπερνούν κατά πολύ τις άλλες αιτίες θανάτου»,
δήλωσε ο Λέλιβελντ.
«Επειδή η επίπτωση της ρύπανσης του αέρα
στη δημόσια υγεία είναι πολύ μεγαλύτερη της

Πόσιμο νερό: Πίνετε 2-3 λίτρα την ημέρα για να καθαρίσετε το ουροποιητικό σας σύστημα. Αυτό θα συμβεί όταν πλέον παράγετε καθαρά
ή σχεδόν διαυγή ούρα.
Αναλγητικά: Το να αποβάλλετε με φυσικό τρόπο μια μικρή πέτρα
μπορεί να σας προκαλέσει κάποια δυσφορία. Για την ανακούφιση από
τον πόνο, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει παυσίπονα όπως η ιβουπροφαίνη, ακεταμινοφαίνη, ή ναπροξένη.
Ιατρική θεραπεία: Ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει ένα φάρμακο
για να σας βοηθήσει να αποβάλλετε την πέτρα.
Μεγάλες πέτρες που προκαλούν έντονα συμπτώματα
Ηχητικά κύματα που σπάνε τις πέτρες: Η εξωσωματική λιθοτριψία με
κρουστικά κύματα (extracorporeal shock wave lithotripsy - ESWL) χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δημιουργήσει ισχυρές δονήσεις που
σπάνε τις πέτρες σε μικρά κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια είναι
εύκολο να αποβάλλετε στα ούρα σας.
Χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση πολύ μεγάλης πέτρας: Μια διαδικασία που ονομάζεται διαδερμική νεφρολιθοτομή περιλαμβάνει την χειρουργική
εξαγωγή μιας πέτρας στα νεφρά, χρησιμοποιώντας μικρά τηλεσκόπια και όργανα
που εισάγονται μέσω μιας μικρής τομής
στην πλάτη σας.
Χειρουργική επέμβαση στον παραθυρεοειδή αδένα: Μερικές πέτρες φωσφορικού
ασβεστίου δημιουργούνται από κακή λειΘαλασσινά σουβλάκια με γαρίδες, για όσους
τουργία των παραθυρεοειδών αδενών.
αναζητούν ένα εναλλακτικό μεζέ για τη
Όταν αυτοί οι αδένες παράγουν πάρα
μπίρα τους. Γαρνίρετε με ψημένες φέτες
πολύ παραθυρεοειδή ορμόνη (υπερπαλάιμ.
ραθυρεοειδισμός) τα επίπεδα του ασβεστίου μπορεί να αυξηθούν τόσο πολύ,
Υλικά
ώστε να σχηματιστούν πέτρες στους νε•20 γαρίδες μεγάλες
φρούς. Η επέμβαση αυτή στον αδένα στα•2 λάιμ κομμένα στα τέσσερα
ματά τον σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης, ο γιατρός σας μπορεί να
Για τη μαρινάδα
•1 κουτ. σούπας σουσάμι
σας συστήσει μια φαρμακευτική θεραπεία
•1 κουτ. σούπας σησαμέλαιο
που σταματάει την υπερπαραγωγή της
•3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
παραθυρεοειδούς ορμόνης.

αναμενόμενης και αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, πιστεύουμε ότι τα ευρήματα μας δείχνουν πως υπάρχει μια 'πανδημία' ρύπανσης
του αέρα. Οι αρμόδιες αρχές και η ιατρική κοινότητα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή
στο πρόβλημα αυτό. Τόσο η ρύπανση του
αέρα όσο και το κάπνισμα μπορούν να αποφευχθούν, όμως εδώ και δεκαετίες πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στην ατμοσφαιρική
ρύπανση από ό,τι στο κάπνισμα, ιδίως μεταξύ
των καρδιολόγων », ανέφερε ο καθηγητής Τόμας Μίντσελ του Τμήματος Καρδιολογίας του
Ιατρικού Κέντρου του γερμανικού Πανεπιστημίου του Μάιντς.
«Στη μελέτη μας διακρίναμε ανάμεσα στη
ανθρωπογενή ρύπανση που μπορεί να αποφευχθεί και στη ρύπανση από φυσικές αιτίες,
όπως η σκόνη της ερήμου και οι πυρκαγιές,
που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Εκτιμούμε
ότι περίπου τα δύο τρία των πρόωρων θανάτων
είναι δυνατό να αποδοθούν στην ανθρωπογενή
ρύπανση, κυρίως από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, ποσοστό που ανεβαίνει στο 80% στις
χώρες υψηλού εισοδήματος. Περίπου 5,5 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως θα μπορούσαν
να αποφευχθούν», πρόσθεσε.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αν η ρύπανση
μειωνόταν μέσω της μείωσης των εκπομπών
ορυκτών καυσίμων στην ατμόσφαιρα, το μέσο
προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως θα αυξανόταν
κατά τουλάχιστον ένα χρόνο, και κατά σχεδόν
δύο χρόνια, αν όλες οι ανθρωπογενείς εκπομπές
αερίων αφαιρούνταν από τον αέρα.
Η Ανατολική Ασία, που έχει τη μεγαλύτερη
απώλεια προσδόκιμου ζωής λόγω ανθρωπογενούς ρύπανσης, θα μπορούσε να «κερδίσει»
τρία χρόνια ζωής. Στην Ευρώπη, όπου η απώλεια
του μέσου προσδόκιμου ζωής εκτιμάται σε
2,2 χρόνια, τα 1,7 χρόνια θα μπορούσαν να
'κερδηθούν' ξανά πίσω με τα κατάλληλα μέτρα.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι, όπως συμβαίνει
και με το κάπνισμα, υπάρχει αναπόφευκτα μια
αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις για τους θανάτους
που οφείλονται στη ρύπανση, οι οποίοι μπορεί
να είναι τελικά λιγότεροι ή περισσότεροι.

ΣΥΝΤΑΓΗ

Σουβλάκι γαρίδες με μαρινάδα από
γλυκό κρασί και σόγια σος

•1 κουτ. σούπας σόγια σος

•1 κουτ. σούπας γλυκό κρασί μοσχάτο
•1 κουτ. γλυκού πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Καθαρίζετε τις γαρίδες από το κέλυφος τους, κρατώντας μόνο τα κεφάλια και τις ουρές.
Αναμιγνύετε σε ένα μπολ όλα τα υλικά
της μαρινάδας και ρίχνετε μέσα τις γαρίδες.
Ανακατεύετε με ξύλινη κουτάλα, σκεπάζετε καλά το μπολ με μεμβράνη και αφήνετε
στο ψυγείο για 40 λεπτά.

Μετά περνάτε πέντε γαρίδες σε μεταλλικά
σουβλάκια και ψήνετε στα κάρβουνα σε
μεσαία φωτιά για 3 λεπτά από την κάθε
πλευρά.
Ψήνετε και τα λάιμ στη σχάρα και γαρνίρετε με αυτά τις γαρίδες.
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