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Συνάντηση
με την εταιρεία

“Ολυμπιακή
Ζυθοποιία”
στην έδρα
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Σ

τα γραφεία της ΕΔΕΟΠ Αθηνών στις 20 Νοεμβρίου
2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών της εταιρείας “Ολυμπιακή Ζυθοποιία” και
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕΟΠ Αθηνών.
Την εταιρεία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Μαστρογιαννόπουλος Δημήτριος, Σωτήρης Σκάρλος και Αθανάσιος Γιοβάνης.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και
λάβαμε σαφείς διαβεβαιώσεις για βελτίωση της
εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προς τα πρατήρια.
Το διοικητικό συμβούλιο έθεσε τις προτάσεις
του προς την εταιρεία και αναμένουμε απαντήσεις,
για την ενημέρωση των συναδέλφων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ε.Ε.Α. συμβάλλει στην
αναβάθμιση του Ιστορικού
Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας
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Πρέπει να αλλάξει
η στάση των τραπεζών
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Η

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΑΣ πιστεύει ότι η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών πρέπει να γίνει επιτέλους
πραγματικότητα.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης όλα αυτά
τα δύσκολα χρόνια πολλοί ήταν οι οφειλέτες που ήταν συνεπείς στην καταβολή
των οικονομικών τους υποχρεώσεων
προς Τράπεζες, παρόλα τα προβλήματα
που είχαν. Και ανάμεσα τους είναι και
πολλοί μικρομεσαίοι συνάδελφοι πρατηριούχοι. Έχουμε την άποψη ότι αυτή η
συνέπεια πρέπει να επιβραβευθεί έμπρακτα. Τρόποι υπάρχουν πολλοί, όπως
η μείωση των επιτοκίων ή η επιστροφή
μέρους των τόκων. Ειδικά τώρα που είναι πλέον ορατή μια επανεκκινηση της
οικονομίας
Πρέπει οι τράπεζες να αντιληφθούν τα οφέλη μίας
τέτοιας κίνησης.
Η Εθνική δημοσιοποίησε αρχικά μέτρα επιβράβευσης
για τους πελάτες που υπήρξαν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων. Πρέπει τέτοια
προγράμματα να εφαρμοσθούν από όλο το τραπεζικό
σύστημα και να αφορούν καιτα επιχειρηματικά δάνεια.
Οι τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν σε μία ανάλογη
κίνηση κίνηση. Μένει η απόφαση.
Τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά θετικά για τους
οφειλέτες που θα τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης
και για τη βελτίωση της ψυχολογίας που τόσο έχει

ανάγκη η αγορά, προκειμένου να πάρει την απαιτούμενη ώθηση για μία ανοδική πορεία.
Φωτεινό παράδειγμα το δημόσιο που έχει εισπράξει
περισσότερα από 215 εκατ. ευρώ από περίπου 250.000
φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση
των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.
Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει περίτρανα τις θετικές συνέπειες της συγκεκριμένης ρύθμισης –για την οποία
χρειάστηκε πολλοί φορείς να ασκήσουν πιέσεις.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται
για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, θεωρούμε ότι υπάρχει πια η δυνατότητα επιβράβευσης και
των συνεπών δανειοληπτών.

Εκτιμήσεις για
πτώση 10%
το 2019 στην
παραγωγή
κρασιού
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Δέσμευση
του Υπουργού
Εργασίας για
μείωση των
εργοδοτικών
εισφορών

KEMΠΑΘ
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Ακίνητα: Μπλόκο
στις μεταβιβάσεις

Σελ
ίδα
14

Αποκτήστε πτυχίο τεχνικού ασφάλειας ή πτυχίο για την ασφάλεια
των τροφίμων χωρίς να κουνηθείτε από τη θέση σας ...και φθηνότερα
Στη σελίδα 4

Φορολογικό
«ξεσκόνισμα» ακόμα
και για μία απόδειξη

Ά

μεση προτεραιότητα στη διενέργεια
μερικών
επιτόπιων
ελέγχων, με στόχο τη
διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της
τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων από τους υπόχρεους,
θα δίνουν στο εξής οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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Ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή
Έκθεση Οίνου της Σαγκάης

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

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Κώτης Γεώργιος
Λιάππης Νικόλαος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας

24210-49851
24210-44054
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818
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Στο ελληνικό περίπτερο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου συμμετείχαν 7 οινοποιεία με κρασιά
που εκπροσωπούν μια ευρεία γκάμα προϊόντων.

Π

ερισσότερες από 50 ετικέτες ελληνικών κρασιών παρουσιάστηκαν στην
Διεθνή Έκθεση οίνου της
Σαγκάης, ProWine China,
που άνοιξε στις 12 Νοεμβρίου 2019, τις πύλες της
στο κοινό και λειτούργησε
μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.
Στο ελληνικό περίπτερο
που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise
Greece), συμμετείχαν 7 οινοποιεία με
κρασιά που εκπροσωπούν μια ευρεία
γκάμα από αφρώδη, λευκά, ροζέ, κόκκινα
και γλυκά, καθώς και το τσίπουρο, και
όλες τις σημαντικές ονομασίες προέλευσης όπως Ζίτσα, Μαντινεία, Αμύνταιο,
Σαντορίνη, Σάμος και Άγιο Όρος. Όλα
είναι κυρίως από ελληνικές ποικιλίες
και πωλούνται ήδη στην αγορά της Κίνας.
Η έκθεση ProWine China διανύει ήδη

το 6ο έτος λειτουργία της
και έχει πλέον εδραιωθεί
στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια
της, οι Έλληνες οινοπαραγωγοί είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα εκλεκτής
ποιότητας κρασιά τους σε
κινέζους και όχι μόνο αγοραστές.
Ο κλάδος του οίνου στην
Ελλάδα έχει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, γεγονός
που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών αγοραστών οι
οποίοι δύναται να προωθήσουν τις ελληνικέ ετικέτες στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό. Ο Enterprise Greece, ο
αρμόδιος εθνικός φορέας για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, υποστηρίζει
ενεργά τους Έλληνες εξαγωγείς οίνων
μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.

Δυναμικό «ντεμπούτο» για την Περιφέρεια
Αττικής στη Διεθνή Έκθεση,Τροφίμων
και Ποτών στο Μάλμε

Σ

τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
«Eco Life Scandinavia & Nordic Organic
Food Fair», που πραγματοποιήθηκε από
13–14 Νοεμβρίου 2019 στον εκθεσιακό
χώρο MalmöMässan στο Μάλμε της Σουηδίας, μετείχε για πρώτη φορά η Περιφέρεια
Αττικής με στόχο την προβολή και την
προώθηση του αγροτοδιατροφικού της
τομέα.
Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση
για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων
όπου πραγματοποιούνται εμπορικές συμ-

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

φωνίες (B2B) και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους
σημαντικότερους εκπροσώπους από το
χώρο των αγοραστών, χονδρεμπόρων,
διανομέων και αντιπροσώπων από την
Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία και
Ισλανδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις
Σκανδιναβικές χώρες, η αγορά των βιολογικών προϊόντων κατέχει την πρώτη
θέση σε όλη την Ευρώπη. Η κατανάλωση
«φυσικών» και βιολογικών προϊόντων στη
Σκανδιναβία, αυξάνεται κατά 10% ετησίως
(σε σύγκριση με το 5-7% της Δυτικής Ευρώπης).
Με αφορμή τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Τα προϊόντα
της Αττικής γης και συνολικά της χώρας,
πρωταγωνιστούν παντού και αποτελούν
εγγύηση, ότι μπορεί να επιτευχθεί η
Εθνική ανάπτυξη. Εκτός από τον μοναδικό
ιστορικό και πολιτιστικό της πλούτο, η
Αττική έχει να προσφέρει μία ανεκτίμητης
αξίας πρωτογενή παραγωγή και ένα σημαντικό πλούτο διατροφικών αγαθών. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή. Η περιφέρεια Αττικής στηρίζει
και ενισχύει την τοπική παραγωγή που
συμβάλει στην εξωστρέφεια της χώρας».
Σκοπός της Περιφέρειας Αττικής, με
την παρουσία της στην διοργάνωση «Eco
Life Scandinavia & Nordic Organic Food
Fair» είναι να προβάλλει και να προωθήσει
τα βιολογικά προϊόντα, τα Π.Ο.Π. και
Π.Γ.Ε. τρόφιμα και γενικότερα όλα τα
προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα
της που έχουν «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά
γνωρίσματα. Στόχος της συμμετοχής είναι
η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της, που ασχολούνται με το
κλάδο των τροφίμων και ποτών και ιδιαιτέρα την παραγωγή, μεταποίηση και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων που θα
αναζωογονήσει την οικονομία της χώρας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

EΔEOΠ

3

EΔEOΠ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 01. 10. 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ε.Ε.Α. συμβάλλει στην αναβάθμιση
του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας

Τ

έθηκαν και επισήμως οι βάσεις για το στρατηγικό
σχέδιο του έργου «Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο Πλάκα
– Μοναστηράκι», μία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να αναβαθμίσει συνολικά την πρωτεύουσα.
Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στο
E.E.A., παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης,
εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Σκιαδάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Τεντόμας,
ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, μέλη της
Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. –Ν. Γρέντζελος, Γ. Ζηκόπουλος, Γ. Βαφειαδάκης- ο Πρόεδρος των καταστηματαρχών Πλάκας κ. Θεόδωρος Βλάρας, ο Πρόεδρος
του Σωματείου Παλαιοπωλών κ. Εμμανουήλ Λυγιδάκης
και πλήθος επαγγελματιών – επιχειρηματιών της περιοχής.
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη
που θα έχει το έργο - ένα ανοικτό εμπορικό κέντρο
στην περιοχή Πλάκας, Μοναστηρακίου- για τις 1.000 και
πλέον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά
και συνολικά για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Το Ε.Ε.Α., όπως εξήγησε, θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί τους αμέσως
επόμενους μήνες, προκειμένου στη συνέχεια να αναζη-

τηθούν οι απαιτούμενοι πόροι.
Ο εμπνευστής - όπως τόνισε στη διάρκεια της εκδήλωσης και ο κ. Χατζηθεοδοσίου- του έργου κ. Νίκος Κογιουμτσής, Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Πρόεδρος
της Επιτροπής Εμπόρων-Τουρισμού του Ε.Ε.Α. και μέλος
της ΕΣΕΕ, ανέφερε ότι το «Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο
Πλάκα – Μοναστηράκι» θα δώσει σημαντική προστιθέμενη
αξία στην Αθήνα και υπογράμμισε την ανάγκη κοινών
και αποφασιστικών βηματισμών για να γίνει άμεσα πράξη.
Τόσο ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,
όσο και οι εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων χαιρέτισαν
την πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α και εξέφρασαν την πλήρη
στήριξή τους. Μάλιστα, ο κ. Σταμπουλίδης αναφέρθηκε
στη δημιουργία Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ, για δράσεις σχετικά
με το εμπόριο και τη βιομηχανία, μέσω των οποίων θα
μπορεί να χρηματοδοτηθεί και το παρόν έργο του Επιμελητηρίου.
Τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού,
που θα ακολουθήσει, παρουσίασαν οι κ.κ. Θεόδωρος
Καρυπίδης και Βασίλης Μπλέτσιος, στελέχη της εταιρίας
που έχει αναλάβει την εκπόνηση του master plan, αναδεικνύοντας την ιστορική εμπορική αξία της περιοχής,
αποτυπώνοντας τη σημερινή εμπορική κατάστασή της,
υπογραμμίζοντας τα προβλήματα, και καταγράφοντας
τις διαδικασίες και τις απαραίτητες παρεμβάσεις που
πρέπει να λάβουν χώρα.

Στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε συμφωνήθηκε
η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ομάδων,
φορέων, ατόμων, ειδικών για να γίνει η Αγορά της
Αθήνας Νο1 και το έργο αυτό να αποτελέσει πρότυπο
και για άλλες πόλεις της χώρας.
Ακόμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Νικόλας Σωπύλης, στέλεχος ελληνικής start up επιχείρησης, παρουσίασε τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης σε καταστήματα, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στο
συγκεκριμένο έργο.
Παρεμπόριο
Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια του διαλόγου ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
εξήγγειλε την πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τη σύσταση, μέχρι τις αρχές του νέου
έτους, ενός νέου φορέα για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ενώ ανέφερε ακόμη ότι για πρώτη φορά
όλα τα κλιμάκια που συμμετέχουν στους ελέγχους θα
μπορούν πλέον να κατάσχουν και όχι να δεσμεύουν
προϊόντα. Επιπροσθέτως, θα δοθεί, όπως είπε η δυνατότητα στους φορείς όπως είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες
και το κεντρικό κράτος, όταν δεν διαθέτουν τις δυνάμεις,
να παρεμβαίνουν σε θέματα ελέγχου και με ιδιωτικά
σχήματα.
Από το Ε.Ε.Α.

Δέσμευση του Υπουργού Εργασίας
για μείωση των εργοδοτικών εισφορών

Ο

Υπουργός Εργασίας σε συνάντηση του
με εκπρόσωπους του Ε.Ε.Α. δεσμεύθηκε
ότι οι εργοδοτικές εισφορές θα ξεκινήσουν
να μειώνονται σταδιακά από το 2020 και έως
το 2023 θα είναι κατά 5 μονάδες χαμηλότε-

ρες.
Όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης, πρόθεσή του
είναι η στήριξη της πλήρους απασχόλησης
και η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.
Για τις αλλαγές που έρχονται στον τρόπο

υπολογισμού των εισφορών, ο στόχος είναι
να μην επιβαρύνονται οι μικρομεσαίοι που
αυξάνουν το εισόδημα τους, κάτι που θα
συμβάλει αποφασιστικά στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Αποκτήστε πτυχίο τεχνικού ασφάλειας ή πτυχίο για την ασφάλεια
των τροφίμων χωρίς να κουνηθείτε από τη θέση σας ...και φθηνότερα

Τ

ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α)
υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη
του που αφορούν την κατάρτιση για τις «Βασικές
Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (Υ Α 14708/
10-08-2007 /ΦΕΚ 1616/Β/Ι 7-08-2007) που απευθύνονται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό
τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με
την παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία,
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και
προσφορά προς πώληση και διάθεση τροφίμων.
Επίσης οι υπεύθυνοι εταιρειών που εμπλέκονται
και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ.
εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας
κλπ.). Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ
καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση τους,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία
αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
Από την εμπειρία μας, τα τελευταία έξι τελευταία
χρόνια προτείνουμε την τροποποίηση των όρων υλο-

και «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»
να μπορούν να εκτελούνται και με την μέθοδο της
Τηλε-κατάρτισης*.
•Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων στην ασύγχρονη κατάρτιση με εξ αποστάσεως εκπαίδευση να
μην έχει περιορισμό στον αριθμό των εκπαιδευόμενων.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο προτίθεται να
ξεκινήσει πιλοτικά την υλοποίηση της τηλε-κατάρτισης, δεδομένου ότι διαθέτει ήδη πλατφόρμα
e.learning.eaa.gr και προτίθεται, σε συνεργασία με
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να αναπτύξει τα μαθήματα,
το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εξετάσεις,
προσφέροντας πολύ χαμηλές τιμές στον επιχειρηματικό κόσμο με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.
ποίησης των προγραμμάτων αυτών που αφορούν την
προσαρμογή εργοδοτών και εργαζομένων στις νέες
διαμορφούμενες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προστασίας των καταναλωτών, ως εξης:
•Τα προγράμματα κατάρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας»

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματικών
και τεχνικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στα σεμινάρια να είναι τμήμα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
και θα δίδεται σχετική πιστοποίηση στους επιτυχόντες.
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Ενημέρωση
Heineken: Τα καθαρά κέρδη
αυξήθηκαν 4,4% το πρώτο 9μηνο

Coca-Cola

#Neversettle η δική μας υπεύθυνη
δράση για έναν καλύτερο κόσμο

Ε

σύ γνωρίζεις ότι πλαστικό,
ίσο με ένα φορτηγό, αφήνεται κάθε λεπτό στις θάλασσές
μας ή ότι, μέχρι το 2025, για
1,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους
το νερό θα είναι δυσεύρετο;
Γνωρίζεις μήπως ότι περίπου
620 εκατομμύρια νέοι και νέες
δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και πρακτική άσκηση ή
ότι το χάσμα αμοιβών, ανάμεσα
σε γυναίκες και άνδρες, χρειάζεται περίπου 217 χρόνια για
να καλυφθεί; Αυτό δεν είναι το μέλλον
που θέλουμε.
Μπορούμε να συνεχίσουμε να αδιαφορούμε ή μπορούμε να κάνουμε τη
διαφορά. Για εμάς, δεν αρκεί να φτιάχνουμε αναψυκτικά, επιλέγουμε να κάνουμε τη διαφορά!
Η Coca-Cola, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στους
ανθρώπους και στις κοινωνίες, ξεκίνησε
μία παγκόσμια καμπάνια, μοναδική στην
ιστορία της με στόχο να γίνουμε πρώτα
απ’ όλα εμείς μέρος της λύσης. Θέλουμε
όμως ταυτόχρονα να εμπνεύσουμε ένα
κίνημα που θα αφήσει στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο, βιώσιμο κόσμο.
#NeverSettle σημαίνει ότι, όσο εσύ
διαβάζεις αυτό το κείμενο, εμείς συνεχίζουμε.
Η καμπάνια-που έχει ήδη ξεκινήσει και
στην Ελλάδα- στηρίζεται έμπρακτα από
προγράμματα που στοχεύουν να κάνουν
τη διαφορά, σε τρεις πυλώνες:
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Δίνουμε στο πλαστικό
μία δεύτερη ζωή.
Με όραμα μας «Ένα Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα», θέτουμε φιλόδοξους, αλλά εφικτούς παγκόσμιους στόχους:
Να παράγουμε 100% ανακυκλώσιμες
συσκευασίες, έως το 2025.
Να αυξήσουμε τη χρήση ανακυκλωμένου υλικού στα μπουκάλια μας, κατά50%.
μέχρι το 2030,
Να ανακυκλώνουμε ένα μπουκάλι ή
ένα κουτάκι-ανεξάρτητα αν είναι δικά
μας αναψυκτικά ή άλλης εταιρείας- για
κάθε ένα που πουλάμε, έως το 2030.
Η ευθύνη αυτή μάς ακολουθεί και στην
Ελλάδα. Με οδηγό, το «Zero Waste Future», την πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας μας που ξεκίνησε
πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, το 2018, με
σκοπό να γίνει η πρώτη πόλη μηδενικών
απορριμμάτων, και επεκτάθηκε φέτος και
σε άλλους τομείς, φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη στάση των Ελλήνων απέναντι
στα απορρίμματα.
Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος, περισσότεροι από 250.000
πολίτες ενημερώθηκαν, 370 τόνοι υλικών
συλλέχθηκαν και περίπου 4 εκατομμύρια
συμπολίτες μας εκτέθηκαν συνολικά στα
μηνύματα, σε όλη την Ελλάδα. Φέτος το
καλοκαίρι, στο πλαίσιο του «Zero Waste
Beaches», τοποθετήσαμε κάδους ανακύκλωσης σε 9 ελληνικές παραλίες, ενώ
πραγματοποιήσαμε οργανωμένους καθαρισμούς παραλιών, συλλέγοντας συνολικά 145 τόνους απορριμμάτων. Το
πλαστικό μπορεί να μετατραπεί σε ο,τιδήποτε θέλουμε, αρκεί να μην το πετάμε,
Αρκεί να ανακυκλώνουμε, πιο πολύ, πιο
συχνά.

Η εταιρεία με έδρα το Αμστερνταμ, που κατέχει επίσης τις
μάρκες Sol, Birra Moretti και Tiger, είχε καθαρά κέρδη 1,67
δισ. ευρώ για τους εννέα μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30
Σεπτεμβρίου, έναντι 1,60 δισ. έναν χρόνο πριν.

Α

ΝΕΡΟ: Κάθε σταγόνα μετράει.
Η πρόσβαση σε νερό πόσιμο και ασφαλές είναι καθοριστική για τη ζωή, για τη
φύση αλλά και για τη δική μας δουλειά.
Γι’ αυτό προτεραιότητά μας είναι η προστασία των παγκοσμίων αποθεμάτων και
η προσπάθεια να κάνουμε προσιτό το
πολύτιμο αυτό αγαθό σε εκείνους που
το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ήδη, από το 2015, έχουμε καταφέρει
να επιστρέφουμε κάθε σταγόνα νερού
που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή
των δικών μας προϊόντων. Στην Ευρώπη,
μόνο το 2018, επιστρέφουμε νερό ίσο
με 19,000 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, κάθε χρόνο, ξεπερνώντας κατά
181% το νερό που χρησιμοποιήσαμε!
Στην Ελλάδα, με το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», σε περίπου 10 χρόνια, υλοποιήσαμε περισσότερα από 100 έργα
συλλογής βρόχινου νερού, ανακύκλωσης
υδάτινων αποβλήτων και προγράμματα
επάρκειας νερού, σε 33 ελληνικά νησιά,
που έχουν ωφελήσει περισσότερους από
280.000 συμπολίτες μας, ενώ συλλέγονται
630 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως.
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Λιγότερα εμπόδια,
περισσότερη πρόοδος
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Μπορούμε
να εξαλείψουμε τις διακρίσεις μεταξύ
των φύλων.
Μέσω των παγκόσμιων πρωτοβουλιών
μας, στοχεύουμε στη στήριξη και ενδυνάμωση 5 εκατομμυρίων γυναικών ώστε
να αναδείξουν τις δυνατότητές τους,
μέχρι το 2020. Μέχρι σήμερα, έχουμε
βοηθήσει περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις
κύριες προκλήσεις που τις εμποδίζουν
να προχωρήσουν, ενώ στην Ελλάδα, με
το πρόγραμμα «Counting Stars» έχουμε
υποστηρίξει, το 2017-2018, περισσότερες
από 3,000 γυναίκες, σε 6 πόλεις της Ελλάδας.
Παράλληλα, με τα προγράμματα «Youth
Empowered» και «Regeneration», θέλουμε να βοηθήσουμε 1 εκατομμύριο
νέους και νέες, μέχρι το 2025, να έχουν
πρόσβαση σε προγράμματα πρακτικής
άσκησης και mentoring, σε όλη την Ελλάδα.
Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει δεν
είναι ο πιο εύκολος, είναι όμως ο σωστός.
Στην πορεία μας αυτή, έχουμε κάνει πολλά. Χρειάζεται όμως να κάνουμε περισσότερα.
Τώρα είναι ο καιρός να φανούμε πιο
ισχυροί και από την ισχυρότερη δικαιολογία μας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε
τη διαφορά! Γίνε και εσύ μέρος της λύσης!
www.coca-cola.gr/neversettle

ύξηση κατά
4,4% κατέγραψε η Heineken στα
καθαρά
κέρδη
τους πρώτους εννέα μήνες του 2019.
Οπως μεταδίδει το MarketWatch, η
εταιρεία με έδρα το Αμστερνταμ, που
κατέχει επίσης τις μάρκες Sol, Birra
Moretti και Tiger, είχε καθαρά κέρδη

1,67 δισ. ευρώ για
τους εννέα μήνες
που ολοκληρώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι 1,60 δισ. έναν χρόνο πριν.
Οι πωλήσεις μπύρας ενισχύθηκαν 2,3%
το τρίτο τρίμηνο, με στήριξη από την
Ασία-Ειρηνικό που αντιστάθμισε την πτώση στην Αμερική.

Amita Free: Νέα απολαυστική
σειρά χυμών από την Coca-Cola 3Ε

Η

Amita, η αγαπημένη μάρκα χυμού
της οικογένειας της Coca-Cola Τρία
Έψιλον, πρωτοπορεί και παρουσιάζει
την Amita Free, τη νέα καινοτόμα σειρά, που ανατρέπει τα δεδομένα στην
κατηγορία των χυμών.
Η Amita Free, ο νέος απολαυστικός
χυμός με λιγότερες θερμίδες, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης και με γλυκαντικό
από το φυτό στέβια παρουσιάζει δύο ήδη αγαπημένες γεύσεις Amita
και μια καινούργια πρόταση. Βασική καινοτομία
της νέας σειράς είναι το
γεγονός ότι περιέχει σημαντικά λιγότερες θερμίδες από τα αντίστοιχα
φρουτοποτά με ζάχαρη
και σε συνδυασμό με την
απίθανη γεύση – κύριο
χαρακτηριστικό κάθε χυμού Amita – καθιστά την
Amita Free μια ιδανική
καθημερινή προσθήκη σε
μια ισορροπημένη διατροφή.
Οι χυμοί Amita Free έρχονται σε
νέες μοναδικές συσκευασίες 1 λίτρου
και 330ml που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο minimal σχεδιασμό τους. Λιτές
γραμμές, «καθαρά» χρώματα και μοντέρνος σχεδιασμός είναι μερικά από
τα στοιχεία των νέων συσκευασιών,
που αναδεικνύουν περαιτέρω τη νέα

Amita Free.
Τρεις απολαυστικές γεύσεις έρχονται
ανανεωμένες στη νέα Amita Free:
•Πορτοκάλι/ Βερίκοκο/ Μήλο
•Ροδάκινο
•Πορτοκάλι/Καρότο/Λεμόνι
Η Γεωργία Ζίττη, Marketing Manager
Χυμών Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε:
«Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής
της εταιρείας μας και του
οράματος να αποτελούμε
έναν 24/7 beverage partner, παρουσιάζουμε μια
ακόμη προϊοντική καινοτομία στην αγορά χυμών
ραφιού, την Amita Free.
Σταθερός στόχος μας άλλωστε είναι να ακούμε
διαρκώς τις εξελισσόμενες
ανάγκες των καταναλωτών που αναζητούν ακόμα
πιο φυσικές επιλογές με
την ίδια υπέροχη γεύση.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτή
την τάση και με επίκεντρο
πάντα τις γευστικές προτιμήσεις της
Ελληνικής αγοράς ανανεώνουμε και
την κατηγορία των χυμών ραφιού, μειώνοντας τις θερμίδες στα φρουτοποτά.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι καταναλωτές
θα αγαπήσουν εξίσου τη νέα σειρά
Amita Free ως μια ακόμα επιλογή για
μια ισορροπημένη διατροφή».
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκτιμήσεις για πτώση 10%
το 2019 στην παραγωγή κρασιού
Στοιχεία από 28 χώρες, που το 2018 αποτέλεσαν το 85% της παγκόσμιας παραγωγής δείχνουν
ότι η φετινή παραγωγή οίνου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 258,3 και 267,3 εκατ. εκατολίτρων.

Μ

ειωμένη κατά 10% σε σχέση με
την περασμένη χρονιά προβλέπεται ότι θα είναι η παγκόσμια παραγωγή οίνου για το 2019, σύμφωνα με
έκθεση η οποία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου
(Organisation Internationale de la Vigne
et du Vin - ΟΙV) στο Παρίσι.
Όπως αναφέρουν στοιχεία από 28
χώρες, που το 2018 αποτέλεσαν το
85% της παγκόσμιας παραγωγής, η φετινή παραγωγή οίνου αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ 258,3 και 267,3 εκατ.
εκατολίτρων, με μέση εκτίμηση τα 262,8 εκατ. εκατόλιτρα.
Σε περίπου 2 εκατομμύρια εκατόλιτρα προβλέπεται
ότι θα ανέλθει η παραγωγή στη χώρα μας, καταγράφοντας έτσι μείωση κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 20% σε σχέση με τον μέσο όρο της
ελληνικής παραγωγής της τελευταίας πενταετίας,
κυρίως λόγω εγκατάλειψης των καλλιεργειών.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όγκος παραγωγής προβλέπεται να είναι μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το
2018, με την ποσότητα να αγγίζει τα 156 εκατομμύρια
εκατόλιτρα, που αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας
παραγωγής.
Σύμφωνα με την έκθεση, αυξημένη εμφανίζεται η

παραγωγή οίνου στη Ρωσία κατά 7% (6 εκατ. εκατόλιτρα),
και τη Γεωργία κατά 1% (1,8 εκατ. εκατόλιτρα). Στην
Ελβετία, αν και ο όγκος παραγωγής είναι χαμηλότερος
από πέρυσι (1,1 εκατ. εκατόλιτρα, -6%), είναι κατά
10% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε
κατά την περίοδο 2014-2018.
Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συγκομιδή
προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 23,6 εκατ. εκατόλιτρα,
παρουσιάζοντας μείωση 1%. Εκτίμηση που όπως τονίζεται
μπορεί να αναθεωρηθεί σημαντικά κατά τους επόμενους
μήνες όταν και θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.
Η περιοχή που καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση σε
σχέση με το 2018, σύμφωνα με τη εν λόγω έκθεση

είναι η Νότιος Αμερική. Αναλυτικά,
η πτώση στην παραγωγή οίνου
της Αργεντινής για φέτος ανέρχεται σε 10% (13 εκατ. εκατόλιτρα), ενώ στη Χιλή η πτώση ανήλθε σε 7% (11,9 εκατ. εκατόλιτρα).
Η Βραζιλία, μετά από δύο διαδοχικά έτη με παραγωγή άνω των 3
εκατ. εκατόλιτρων, το 2019 αναμένεται να καταγράψει όγκο παραγωγής 2,9 εκατ. εκατόλιτρα,
υψηλότερο κατά 10% από τον
πενταετή μέσο όρο της.
Η ξηρασία επηρέασε σημαντικά
τη συγκομιδή στη Νότιο Αφρική, η οποία για το 2019
αναμένεται να ανέλθει στα 9,7 εκατ. εκατόλιτρα, καταγράφοντας πτώση κατά 9% σε σχέση με το πενταετή
μέσο όρο.
Ελαφρά μειωμένη αναμένεται να είναι και η παραγωγή
στην Αυστραλία, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
12,5 εκατ. εκατόλιτρα, καταγράφοντας πτώση 3% σε
σχέση με την περασμένη χρονιά.
Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγή της
Νέας Ζηλανδίας φαίνεται να διατηρείται για τέταρτη
συνεχή χρονιά σε ένα επίπεδο κοντά στα 3,0 εκατ.
εκατόλιτρα το 2019, με πτώση -1% σε σχέση με το
2018.

ΙΕΛΚΑ: Στα 366 ευρώ η μηνιαία κατανάλωση
ανά νοικοκυριό για είδη παντοπωλείου
Από τα στοιχεία προκύπτει το 43% της αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων πραγματοποιείται
εκτός αλυσίδων σουπερμάρκετ. Οι διαφοροποιήσεις ανά περιφέρεια.

Τ

ο Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) πραγματοποιεί μελέτες καταγράφοντας τις αλλαγές τις οποίες
διέρχονται οι καταναλωτικές τάσεις των Ελλήνων
σε είδη παντοπωλείου. Στο πλαίσιο αυτών των
ερευνών αναλύθηκαν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί που παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης
η δαπάνη ανά νοικοκυριό σε είδη παντοπωλείου
διαμορφώθηκε το 2018 στα 366,67 ευρώ αυξημένη κατά 0,86%, η συνολική δαπάνη σε είδη
παντοπωλείου στη χώρα έμεινε σχεδόν αμετάβλητη με ελάχιστη μεταβολή κατά 0,10% στα
17,81 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης που παρουσίασε ο αριθμός των νοικοκυριών.
Με δεδομένο ότι οι αλυσίδες σουπερμάρκετ
πραγματοποιούν πωλήσεις συνολικά περί τα 10
δισ. ευρώ (πηγή: Πανόραμα των Αλυσίδων Σουπερμάρκετ 2019) πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 43% της αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων
πραγματοποιείται εκτός αλυσίδων σουπερμάρκετ (καθώς οι πωλήσεις των σουπερμάρκετ περιλαμβάνουν
και είδη εκτός των ειδών παντοπωλείου). Το 57%
είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη
όπου το επίπεδο του μεριδίου αγοράς των αλυσίδων
σουπερμάρκετ κυμαίνεται στο 70-80% της συνολικής
αγοράς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια
φαίνεται ότι η τάση είναι προς την προσέγγιση των
Ευρωπαϊκών μέσων όρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη κύκλου εργασιών
στο λιανικό εμπόριο, τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων

(σουπερμάρκετ) παρουσιάζουν αύξηση το 2018 κατά
3,55% σε σχέση με το 2017, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων-ποτών-καπνού παρουσιάζουν την
ίδια περίοδο μείωση κατά 2,19%.
Η μεταβολή αυτή δεν είναι συνολική και υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία. Μείωση
παρουσίασε η δαπάνη σε έλαια και λίπη (-0,87%), σε
οινοπνευματώδη ποτά (-1,08%) και σε γαλακτοκομικά
και αυγά (-1,68%). Οι υπόλοιπες γενικές κατηγορίες
παρουσίασαν αύξηση με μεγαλύτερη αυτή στα φρούτα
(+5,21%), στα είδη ατομικού ευπρεπισμού (+2,50%)
και στα μη οινοπνευματώδη ποτά (+2,43%). Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές έχουν πολύ μικρή επίδραση από τις αλλαγές στις τιμές καθώς ο δείκτης

τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα τρόφιμα
και μη αλκοολούχα ποτά παρουσιάζει ελάχιστη
αύξηση το 2018 κατά 0,40% σε σχέση με το
2017, ενώ και οι επιμέρους δείκτες έχουν μικρότερες μεταβολές. Π.χ. ο αντίστοιχος δείκτης
τιμών για τα φρούτα παρουσιάζει αύξηση κατά
1,64%, ενώ οι αγορές φρούτων αυξήθηκαν κατά
5,21%. Οι διαφοροποιήσεις μπορούν επομένως
να αποδοθούν σε εναλλακτικές επιλογές των
καταναλωτών, σε επιλογή διαφορετικού μείγματος
προϊόντων, ακόμα και σε διαφοροποίηση στις
διατροφικές συνήθειες.
Αντίστοιχα, σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στη δαπάνη ανά περιφέρεια, με
τη δαπάνη να παρουσιάζει μείωση στα Ιόνια
Νησιά (-11,87%), στην Πελοπόννησο (-12,15%)
και στην Ήπειρο (-8,92%), ενώ αντίστοιχα αύξηση
στη Δυτική Μακεδονία (+21,93%), στη Στερεά
Ελλάδα (+19,35%) και στο Βόρειο Αιγαίο (+10,43%).
Στη δυτική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα συγκεκριμένα υπάρχει αύξηση τόσο στη δαπάνη ανά νοικοκυριό, όσο και αύξηση των νοικοκυριών κατά
11,50% και 5,21% αντίστοιχα, κάτι που οδηγεί σε συνολική αύξηση της δαπάνης.
Παρά αυτές τις μεταβολές η Αττική εξακολουθεί
να είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη δαπάνη με δαπάνη 7,78 δισ. ευρώ και ποσοστό 43,66% επί του συνόλου. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 2,77
δισ. ευρώ και 15,56% και η Θεσσαλία με 1,02 δισ.
ευρώ και ποσοστό 5,73%. Την μικρότερη δαπάνη
παρά τη σημαντική αύξηση έχει η περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου με 243,56 εκατ. ευρώ και ποσοστό 1,37%.
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OIKONOMIA

'Εως 20% οι e-δαπάνες για το 2019
Η υποχρέωση e-συναλλαγών 30% επί του εισοδήματος θα ισχύσει από την 1η-1-2020.
Τι θα εφαρμοστεί φέτος

Δ

απάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών συνολικού ύψους από 15% έως 20% του φετινού ετήσιου ατομικού εισοδήματός τους θα πρέπει να έχουν
πραγματοποιήσει ως το τέλος του τρέχοντος έτους εκατομμύρια φορολογούμενοι που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για να κατοχυρώσουν
-κατά την τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος που
θα γίνει το 2020 με την υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων- ετήσια έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100
ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ. Για τη φορολογία των εισοδημάτων που αποκτούν φέτος τα φυσικά πρόσωπα δεν θα
ισχύσει καμία αλλαγή από αυτές που προβλέπει το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο, με το οποίο αυξάνεται στο 30%
επί του εισοδήματος το ύψος των e-δαπανών.
Οι προωθούμενες αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η-12020. Ως εκ τούτου για τη φορολόγηση των εισοδημάτων
του 2019, θα ισχύσουν και πάλι οι διατάξεις που προβλέπουν τη διασύνδεση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’
επάγγελμα αγροτών με την υποχρέωση πραγματοποίησης
δαπανών συνολικού ύψους ίσου με το 15%-20% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος. Ειδικότερα, με βάση τα όσα
ήδη ισχύουν και θα εφαρμοστούν το 2020 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2019:
1) Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο
εισοδήματος των 8.636 - 9.545 ευρώ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει για το 2019, θα πρέπει το 2019 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking κ.λπ.) δαπάνες για
αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους
ίσου με ποσοστό:
* 10% του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000
ευρώ,
* 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του
υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή
τεκμαρτό- ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως
30.000 ευρώ και
* 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος
ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
2) Στις δαπάνες που μετρούν για την κατοχύρωση του
αφορολογήτου περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα
καθημερινά, μηνιαία και ετήσια έξοδα κάθε νοικοκυριού,
όπως οι δαπάνες για αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων,
παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων

διαρκών ειδών οικιακής χρήσης, οι δαπάνες για
παντός είδους υπηρεσίες επισκευών, καθώς και
τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και
κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις,
ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.
Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι
δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και
επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων
κ.λπ.).
Η παγίδα των τεκμηρίων
3) Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο
από το πραγματικό, οι αποδείξεις των e-αγορών θα πρέπει
να συγκεντρωθούν σε ποσοστά επί του τεκμαρτού εισοδήματος.
4) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν θα έχει πραγματοποιήσει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται
με 22%. Π.χ., σε περίπτωση που το ετήσιο ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσό δαπανών έτους 2019 για την κατοχύρωση της έκπτωσης
φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ (10% των 10.000 ευρώ).
Αν ο φορολογούμενος που έχει αυτό το εισόδημα πραγματοποιήσει συνολικό ποσό δαπανών μόνο 500 ευρώ,
τότε θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς των 500 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 110 ευρώ (500 ευρώ Χ 22%).
Οι εξαιρέσεις που
παράγουν άλλες… υποχρεώσεις
5) Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή ebanking) τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το
αφορολόγητο, εξαιρούνται:
α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω. β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. γ) Φορολογούμενοι που
βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. δ) Φορολογικοί
κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την
κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. ε) Δημόσιοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται
στην αλλοδαπή. στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.ζ)
Όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. η) Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από

καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
(από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.θ) Πολίτες
των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του έτους
2018 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό τους εισόδημα για το ίδιο έτος δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι
περιστασιακά απασχολούμενοι. ι) Υπήκοοι τρίτων χωρών
που αιτούνται ή και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ια) Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για τη διαφορά
που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού
εισοδήματός τους.
ιβ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ιγ) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.
ιδ) Οι νοσηλευόμενοι πέραν των 6 μηνών.
Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία από τις παραπάνω 14 περιπτώσεις «εξαιρέσεων» οφείλει, ωστόσο, να
καλύψει το 15%-20% του ετήσιου -δηλωθέντος ή τεκμαρτού- εισοδήματος με δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με μετρητά και να διαφυλάξει τις
αποδείξεις, αν του ζητηθούν για έλεγχο.
Οι πλήρεις εξαιρέσεις
6) Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει είτε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
ή e-banking) είτε με μετρητά τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο, εξαιρούνται οι υπάλληλοι του
υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν
σε οίκους ευγηρίας ή σε ψυχιατρικά καταστήματα καθώς
επίσης και οι φυλακισμένοι.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων
Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις 25.000€.

Τ

ην 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια
του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων
(01/2.2β.1/1/11.2019/ΣΧ), το οποίο περιλαμβάνεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα
& Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοίνωσε το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας,
την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση
της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση
του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες
χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών,
καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες
στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβα-

νομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και
νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική
τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα.
Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά
επιχείρηση τις €25.000 για δραστηριότητες που αφορούν
τη μεταποίηση και τις €20.000 για άλλες δραστηριότητες,
και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά
«off the shelf», εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες
δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται
άμεσα με συστήματα πληροφορικής.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της
παρούσας πρόσκλησης είναι €6 εκατομμύρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον
Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης και κάθε άλλο
απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (www.mcit.

gov.cy/sit (link is external)).
Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό
Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις
25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, μέχρι την εξάντληση
του διαθέσιμου προϋπολογισμού, πλέον υπερκάλυψη
μέχρι και €2 εκατομμύρια.
Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη
σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση)
και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης.
Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά
θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
https://fundingapps.mcit.gov.cy (link is external), χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και
Edge.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς
στα τηλέφωνα 22867284, 22867282, 22867320, 22867247,
22867151.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Πόσο φόρο θα πληρώσουν
νέοι επαγγελματίες και αγρότες

Σ

ημαντικές φοροελαφρύνσεις για νέους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που
πραγματοποιούν ετήσιους τζίρους μέχρι 10.000 ευρώ,
αλλά και για χιλιάδες αγρότες με πολύ χαμηλά εισοδήματα
κρύβουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση.
Όπως προκύπτει από μια πιο προσεκτική ανάγνωση των
διατάξεων του νομοσχεδίου οι οποίες αφορούν τις αλλαγές
στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,
τα καθαρά κέρδη που θα αποκτούν οι νέοι εμποροβιοτέχνες
και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια
άσκησης των δραστηριοτήτων τους θα φορολογούνται
πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου,
της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά
τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.
Επιπλέον, η μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου
από το 22% στο 9% θα ισχύει και για τις αγροτικές
επιδοτήσεις και ενισχύσεις, εφόσον τα ποσά τους μαζί με
τυχόν εισοδήματα από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων
δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος ΚΦΕ, για τα φυσικά
πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από
1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά και για τα τρία (3) πρώτα
έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός
συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50%,
εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Από την 1η-1- 2020 που ο φορολογικός συντελεστής
του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων θα μειωθεί από το 22% στο 9%, όσα
φυσικά πρόσωπα προβούν σε δήλωση έναρξης επαγγέλ-

ματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν το
προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών κερδών με
έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου της τάξεως του
4,5% κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά τους δεν θα υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.
Η εφαρμογή του χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει
μόνο για τα χρόνια εκείνα της πρώτης τριετίας λειτουργίας,
για τα οποία ο ετήσιος τζίρος δεν θα είναι μεγαλύτερος
των 10.000 ευρώ.
Επιδοτήσεις
Σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος (καθαρού
κέρδους) από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας λαμβάνονται υπ’ όψιν, εκτός από τα έσοδα των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων και τα ποσά ορισμένων
ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, εκ των άμεσων
ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,
όπως αυτές ορίζονται, λαμβάνονται υπ’ όψιν η βασική ενίσχυση καθώς και οι «πράσινες» και συνδεδεμένες ενισχύσεις,
κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.
Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις αγροτών η βασική
ενίσχυση και τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά των «πράσινων»
και συνδεδεμένων ενισχύσεων, αφαιρουμένων τυχόν εκπιπτόμενων δαπανών για την εξυπηρέτηση της αγροτικής
δραστηριότητας, φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας
των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή επιβαρύνονται από το πρώτο ευρώ με φόρο 22%.
Από τη στιγμή κατά την οποία ο συντελεστής φόρου 22%

θα μειωθεί στο 9%, δηλαδή από την 1η1-2020 σύμφωνα
με το νομοσχέδιο, χιλιάδες αγρότες που αποκτούν πολύ
χαμηλά καθαρά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, από
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και το μεγαλύτερο
μέρος των ακαθαρίστων εσόδων τους ή το σύνολο των
ακαθαρίστων εσόδων τους προέρχεται από άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, θα
δουν τη φορολογία επί των ενισχύσεων αυτών να μειώνεται
κατά πολύ, από το 22% στο 9%.
Το ίδιο θα συμβεί και με τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά
των «πράσινων» και συνδεδεμένων ενισχύσεων, στις περιπτώσεις που και τα ποσά αυτά θα λαμβάνονται υπ’ όψιν
για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και
εφόσον το συνολικό καθαρό εισόδημα είναι κάτω των
10.000 ευρώ.

Φορολογικό «ξεσκόνισμα» ακόμα και για μία απόδειξη
Οδηγίες της ΑΑΔΕ για αυστηρούς ελέγχους στους παραβάτες - Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Ά

μεση προτεραιότητα στη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων, με στόχο τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης
των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων
από τους υπόχρεους, θα δίνουν στο εξής οι ελεγκτές
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η άμεση προτεραιοποίηση προς έλεγχο εισοδήματος
και ΦΠΑ των περιπτώσεων που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού
στοιχείου ή λογιστικού αρχείου (παραστατικού), εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για περιορισμό της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης των εσόδων
του Δημοσίου. Το νέο καθεστώς των ανωτέρω ελέγχων
καθορίζεται μάλιστα με την υπ’ αριθμ. Α.1413/4.11.2019
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, με την
οποία προσδιορίζεται επακριβώς και η διαδικασία των
εν λόγω ελέγχων από το γραφείο. Ειδικότερα, το
κείμενο της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια μερικών
επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης
των φορολογικών υποχρεώσεων της τήρησης των
βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά (προληπτικοί έλεγχοι), ή σε περίπτωση
που κατόπιν επεξεργασίας/αξιοποίησης κατασχεθέντων
ή παραληφθέντων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, στοιχείων
ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας διαπιστώνεται μη
έκδοση φορολογικών στοιχείων/λογιστικών αρχείων
(παραστατικών) ή έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων/λογιστικών αρχείων (παραστατικών), εκδίδεται
πράξη για την επιβολή του οριζόμενου από τις, κατά
περίπτωση, διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 2 περ. η) ή
58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013, προστίμου.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, μετά τη λήξη
της προβλεπόμενης, από τις κατά περίπτωση διατάξεις,
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει-

σοδήματος και Φ.Π.Α., εκδίδεται από τον Προϊστάμενο
της αρμόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εντολή μερικού
φορολογικού ελέγχου από το γραφείο, για τις φορολογίες
αυτές, προκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την καταλογισθείσα παράβαση της μη έκδοσης ή της έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου
(παραστατικού), να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με την προσθήκη
της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, τηρούμενης
της διαδικασίας του άρθρου 28 του ν. 4174/2013.
3. Στην εντολή φορολογικού ελέγχου που εκδίδεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται αναφορά ότι αυτή εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
4. Οι κατ’ εφαρμογή της παρούσας εντολές φορολογικού ελέγχου εκδίδονται για τη φορολογία εισοδήματος
και Φ.Π.Α., αμελλητί μετά τη λήξη της προβλεπόμενης,
από τις κατά περίπτωση διατάξεις, προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων της κάθε μιας από τις φορολογίες αυτές,
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του Παραρτήματος
της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Οι
εντολές φορολογικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4174/2013,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
397 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), σύμφωνα με τις οποίες
παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμης
αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μετά την κοινοποίηση
της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,
έχουν εφαρμογή και για τις εντολές φορολογικού ελέγχου που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
6. Ο διενεργούμενος έλεγχος δεν αναζητά και δεν
επεκτείνεται στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών
που τυχόν διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου
να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογουμένου ή σε περίπτωση που ο φορολογούμενος

δεν υποβάλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας
που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του
Κ.Φ.Δ.
7. Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης
12 του πίνακα του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ
2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
όπως ισχύει, παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής για
την έκδοση της εντολής φορολογικού ελέγχου στη
φορολογία εισοδήματος ή Φ.Π.Α. σε Προϊστάμενο Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαφορετικής από αυτήν, της οποίας
ο Προϊστάμενος έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση
πράξεων επιβολής προστίμων, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της στήλης 5 της περίπτωσης 27 του
πίνακα του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης,
ο τελευταίος ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο για την
έκδοση της εντολής φορολογικού ελέγχου για τη φορολογία εισοδήματος ή Φ.Π.Α. Προϊστάμενο, προκειμένου
αυτός να ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην παρούσα.
8. Στην έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται στο πλαίσιο
διενέργειας των προαναφερόμενων μερικών ελέγχων
γραφείου, διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη για το δικαίωμα
της Φορολογικής Διοίκησης να επανέλθει, σε επόμενο
χρόνο, με άλλη εντολή, που εμπεριέχει τη συγκεκριμένη
φορολογική περίοδο, για να διενεργήσει άλλο μερικό ή
πλήρη έλεγχο. Προς τούτο η Φορολογική Διοίκηση,
εφόσον κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση, αξιολογώντας
και την υφισταμένη παράβαση της μη έκδοσης ή της
έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού
αρχείου (παραστατικού), δύναται να προσδιορίσει τη
φορολογητέα ύλη και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 27 του ν. 4174/2013 και 28 του ν.
4172/2013.
9. Τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλόγως
και στις υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη διαπιστωθεί
διάπραξη παραβάσεων μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς
φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού) και δεν προτεραιοποιείται για έλεγχο.
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Ακίνητα: Μπλόκο στις μεταβιβάσεις
Πώς η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων
απειλεί να τινάξει στον αέρα την αγορά

Η

λεκτρονικό… κομφούζιο αναμένεται από το ερχόμενο καλοκαίρι στις πολυκατοικίες.
Και αυτό διότι οι καθυστερήσεις στην αγορά ακινήτων,
η αύξηση του κόστους των μεταβιβάσεων και το μπλοκάρισμα στην αγοραπωλησία πολλών ακινήτων (και
σε ορισμένες περιπτώσεις όλων των ακινήτων μιας
πολυκατοικίας), αλλά και η διατάραξη των προσωπικών
σχέσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών,
είναι κατά τους ειδικούς ορισμένες μόνο από τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας
κτιρίων…
Οπως είναι γνωστό, από τον Ιούλιο του 2020 πρόκειται
να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα,
ο οποίος θα συνδεθεί με την έκδοση της ηλεκτρονικής
ταυτότητας των κτιρίων.
Ωστόσο, με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις ο δρόμος για την εφαρμογή στην πράξη του προαναφερόμενου μέτρου δεν είναι στρωμένος με… ροδοπέταλα.
Ειδικότερα, όπως λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων -Τοπογράφων
Μηχανικών Μιχάλης Καλογιαννάκης, το μεγάλο αγκάθι
είναι η υποχρέωση του πρώτου ιδιοκτήτη διαμερίσματος
που θα χρειαστεί να κάνει ηλεκτρονική ταυτότητα να
τακτοποιήσει στην πράξη – εάν υπάρχουν – και τις αυθαιρεσίες των υπολοίπων ιδιοκτητών στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας!
Στην περίπτωση αυτή «Αλίμονό μας…» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς.
Αλλά ας δούμε ένα παράδειγμα: ιδιοκτήτης μιας
γκαρσονιέρας σε μια πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα
που είναι χτισμένη πριν από 30 χρόνια, προκειμένου
να πουλήσει ή να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του θα
πρέπει (με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις), για να
συνταχθεί η ταυτότητα κτιρίου, να δηλώσει και τα χιλιοστά που του αναλογούν στους κοινόχρηστους
χώρους της πολυκατοικίας (!).
Και όταν μιλάμε για κοινόχρηστους χώρους, αυτοί,
κατά τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, είναι μεταξύ άλλων η
είσοδος και οι διάδρομοι του κτιρίου, το κλιμακοστάσιο

(και η απόληξή του στην ταράτσα), οι φωταγωγοί, το
φρέαρ του ανελκυστήρα, το λεβητοστάσιο, το γκαράζ,
η πυλωτή κ.ά.
Η παγίδα
Πού είναι τώρα η παγίδα: στην περίπτωση που
υπάρχει κάποια αυθαιρεσία στους κοινόχρηστους χώρους, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί και να τακτοποιηθεί.
Η τακτοποίηση όμως θα πρέπει να αφορά εξ ολοκλήρου την αυθαιρεσία και όχι μόνο τα χιλιοστά που
αναλογούν στον ιδιοκτήτη της γκαρσονιέρας.
Εκεί, το πιθανότερο σενάριο είναι οι περισσότεροι
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να αρνηθούν να συμμετάσχουν στη δήλωση και στα έξοδα. Και εδώ αρχίζουν τα
προβλήματα.
«Το πιο πιθανό είναι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης να
αναγκαστεί να επωμιστεί το κόστος της τακτοποίησής
τους.
Και το χειρότερο είναι ο ιδιοκτήτης αυτός – κατά κάποιον τρόπο – να είναι αυτός που θα καταγγείλει τους
συνιδιοκτήτες για τις αυθαιρεσίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μεταξύ τους σχέσεις» εξηγεί ο Μιχάλης
Καλογιαννάκης.
Το μπλοκάρισμα
Σύμφωνα με συμβολαιογραφικούς κύκλους, η κατά-

σταση που θα δημιουργηθεί με τη σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας – πάντα με βάση τις τελευταίες
ανακοινώσεις της περασμένης Τετάρτης – δυσκολεύει
σημαντικά ή και καθιστά αδύνατη την υπογραφή συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων είτε
λόγω πώλησης είτε λόγω γονικής παροχής/δωρεάς με
την υποχρεωτική δήλωση των αυθαιρεσιών στους κοινόχρηστους χώρους.
Κατά τους ίδιους κύκλους, η δυσκολία έγκειται,
μεταξύ άλλων, στο γεγονός πως σε καμία πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν υπάρχει ούτε η περιγραφή ούτε η επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων.
Επιπλέον, δεν υπάρχει η νομική υποχρέωση – και η
φυσική δυνατότητα ελέγχου των επιφανειών εκάστης
οριζόντιας ιδιοκτησίας σε σχέση με τους κοινόχρηστους
χώρους.
Ειδικότερα, κατά τους συμβολαιογράφους όταν οι
αυθαιρεσίες αφορούν κλειστούς ή υπόγειους χώρους,
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, δώματα, φωταγωγούς
κ.λπ., δεν υπάρχει καμία νομική δυνατότητα πρόσβασης
στους χώρους αυτούς.
Προβλήματα
Και σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη αυθαιρεσιών σε
κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο σε ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας που είναι
καθ’ όλα νόμιμη από την κατασκευή της ή έχει νόμιμα
τακτοποιηθεί να τη μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο έλεγχος είναι πολύ δύσκολος. Και αν λείπουν
σχέδια, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε ανασύσταση
φακέλου, δηλαδή να βγει μια καινούργια άδεια ολόκληρης της οικοδομής που από την 1η Ιουλίου 2020
απειλεί να φρακάρει κάθε συναλλαγή, σε όλη τη χώρα.
Την ίδια ώρα πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος
έλεγαν πως το προσεχές διάσημα θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση και θα γίνουν σχετικές δηλώσεις
από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη.

Προειδοποίηση για το αφορολόγητο όριο
και το ΦΠΑ στα ακίνητα από την Κομισιόν

Η

έκθεση της Κομισιόν διαπιστώνει ότι ο προϋπολογισμός για το 2020 της Ελλάδας «ανταποκρίνεται
στον συμφωνηθέντα στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του ΑΕΠ με τρόπο φιλικό προς την
ανάπτυξη
Μπορεί η Κομισιόν να έδωσε το »πράσινο φως» για
το προσχέδιο του προϋπολογισμό, πλην όμως έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για αφορολόγητο όριο και
ΦΠΑ στα ακίνητα.
Η Κομισιόν, σε πολύ διαφορετικό μήκος κύματος σε
σχέση με τις συστάσεις του ΔΝΤ, περισσότερο με διαπιστωτικές διατυπώσεις, σημειώνει ότι δεν τηρήθηκε η
προνομοθετημένη δέσμευση για μείωση του αφορολογήτου από το 2020. Εκτιμά όμως ότι τα φορολογικά
μέτρα που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση έχουν
ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και προβλέπει
ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα θα επιτευχθεί.
Παράλληλα, αρνητικά τοποθετείται και για την απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τον ΦΠΑ στην οικοδομή για τρία χρόνια. Υποστηρίζει ότι το μέτρο δημιουργεί
κίνδυνο αύξησης της «μαύρης οικονομίας» και ξεκαθαρίζει
ότι εξετάζεται το κατά πόσον είναι ευθυγραμμισμένος
με την κοινοτική νομοθεσία.
Γι’ αυτό «ενθαρρύνει» τις αρχές να αναζητήσουν
εναλλακτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα προβλή-

ματα του κατασκευαστικού κλάδου και τη φοροδιαφυγή.
Η έκθεση της Κομισιόν
Η έκθεση διαπιστώνει ότι ο προϋπολογισμός για το
2020 της Ελλάδας «ανταποκρίνεται στον συμφωνηθέντα
στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του
ΑΕΠ με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη» και ότι «η κυβέρνηση έχει αναλάβει συνολικά τις απαραίτητες
δράσεις για την επίτευξη των ειδικών μεταρρυθμιστικών
της δεσμεύσεων για τα μέσα του 2019, στο πλαίσιο
της προώθησης ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων».
«Οι περαιτέρω δράσεις θα είναι ζωτικής σημασίας για
την ολοκλήρωση και, όπου είναι απαραίτητο, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων», επισημαίνει η Επιτροπή.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι η έκθεση θα αποτελέσει τη
βάση προκειμένου το Eurogroup να αποφασίσει για
την εκταμίευση κερδών 767 εκατ. ευρώ από τα ελληνικά
ομόλογα, στο πλαίσιο των αποφάσεων διευθέτησης
του ελληνικού χρέους του Ιουνίου 2018.
Για το δημόσιο χρέος, τα νέα είναι καλά. Η νέα
ανάλυση βιωσιμότητας χρέους λαμβάνει υπόψη τη
δραστική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του
ελληνικού δημοσίου και στο βασικό σενάριο εκτιμά ότι

το χρέος θα παραμείνει σε καθοδικό μονοπάτι αλλά σε
ποσοστό πάνω από 100% έως το 2041.
Στο ευνοϊκό σενάριο, με τα χαμηλότερα επιτόκια το
δημόσιο χρέος αγγίζει το 60% το 2055 και στο αρνητικό
σενάριο ξεκινά να αυξάνεται μετά το 2040.
Στο πεδίο των προβλέψεων, η Κομισιόν εκτιμά ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι
φέτος 1,8% αλλά κόντρα στο καθοδικό περιβάλλον
της ευρωζώνης (1,2%), το 2020, με οδηγό τις μειώσεις
φόρων και την τόνωση των εξαγωγών, αναμένεται επιτάχυνση στο 2,3%.
Ο προϋπολογισμός ο οποίος κατατίθεται αύριο στη
Βουλή πάντως συνεχίζει να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης
2,8% το επόμενο έτος.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Unicef: H κλιματική αλλαγή
απειλεί τα παιδιά

Περίπου 1.000.000 οι Έλληνες
που πάσχουν από X.A.Π.

Τ

α παιδιά ζουν περισσότερο από ότι
πριν 30 χρόνια, απειλούνται ωστόσο
σήμερα από την κλιματική αλλαγή, αναφέρει έκθεση της Unicef με αφορμή τα
30 χρόνια από τη υπογραφή Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών
από την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το
1989 η Unicef, η οργάνωση του ΟΗΕ για
τα παιδιά, δημοσιεύει σήμερα έκθεση
για την κατάσταση των παιδιών σε διεθνές επίπεδο. Το κύριο συμπέρασμα
είναι ότι ενώ τα παιδιά ζουν περισσότερο
και είναι πιο υγιή από ότι πριν 30 χρόνια,
απειλούνται ωστόσο σήμερα από την
κλιματική αλλαγή. Η επικεφαλής της
Unicef Χενριέτα Φορ δήλωσε ότι παράλληλα στις γνωστές προκλήσεις, στην
υγεία, τη σίτιση και τη μόρφωση, τα

Η

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(Χ.Α.Π.) είναι νόσος των αεραγωγών, δηλαδή
των στομίων που διαθέτει ο πνεύμονας για
την είσοδο του αέρα και τη διαδικασία της
αναπνοής. Αρχικά στους αεραγωγούς δημιουργείται χρόνια φλεγμονή που τελικά οδηγεί
στην καταστροφή και τη στένωσή τους.
Στατιστικά στοιχεία
Η Χ.Α.Π. σήμερα αποτελεί την 4η αιτία θανάτου, ενώ μέχρι το 2020 θα είναι η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως. Σε όλο τον κόσμο πάσχουν
πάνω 600.000.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με την
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στην Ελλάδα πάσχουν περίπου 1.000.000 από X.A.Π.
Αιτιολογία
Κυριότερο αίτιο της Χ.Α.Π. είναι το κάπνισμα
με ηλικία μετά τα 45 έτη, ενώ άλλα αίτια
μπορεί να είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η
έκθεση σε σκόνες και χημικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον.
Συμπτώματα
Τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου είναι ο
βήχας με ή χωρίς απόχρεμψη (φλέματα) και η
δύσπνοια που με την πάροδο των ετών μπορεί
να είναι προοδευτικά επιδεινούμενη.
Γενικά, οι περισσότεροι ασθενείς δε γνωρίζουν
ότι έχουν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
διότι η συμπτωματολογία της νόσου είναι ύπουλη με συμπτώματα που συχνά υποεκτιμώνται,
όπως ο πρωινός βήχας των καπνιστών, ο λεγόμενος «αθώος τσιγαρόβηχας».
Πότε κάποιος πρέπει να επισκεφθεί τον
πνευμονολόγο
•Όταν καπνίζει, στα πλαίσια της πρόσληψης
ή και της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος
•Όταν εμφανίζει επίμονο βήχα
•Όταν επαγγελματικά εκτίθεται σε ρύπανση,

σκόνη ή χημικές ουσίες
•Όταν παρατηρεί δύσπνοια ή συριγμό (σφύριγμα στο στήθος)
•Όταν δυσκολεύεται στις καθημερινές του
δραστηριότητες
Διάγνωση
Κύρια διαγνωστική μέθοδος της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας είναι η σπιρομέτρηση, στην οποία πρέπει να υποβάλλονται
όλοι όσοι εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά και οι καπνιστές άνω των 40-45
ετών.
Θεραπεία
Τα σπουδαιότερα θεραπευτικά μέτρα στην
Χ.Α.Π. είναι:
Η διακοπή του καπνίσματος
Οι εμβολιασμοί
Η πνευμονική αποκατάσταση
Η μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική
ρύπανση
Τα βρογχοδιασταλτικά και τα αντιφλεγμονώδη
φάρμακα
Τέλος, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος
που παίζει η πρόληψη, με τη διακοπή του καπνίσματος να αποτελεί το καλύτερο μέτρο
στην προσπάθεια που καταβάλει η διεθνής
επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να αναχαιτίσει την επιδημία της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας.

Ο πόλεμος της… άμμου
Η άμμος είναι δεύτερη στη λίστα με τους φυσικούς πόρους
που καταναλώνονται πιο πολύ στον κόσμο.

Μ

πορεί να ακούγεται περίεργο, όμως
η άμμος μετά το νερό είναι ο δεύτερος φυσικός πόρος που καταναλώνεται
πιο συχνά από τους ανθρώπους. Η άμμος
είναι κρίσιμης σημασίας συστατικό στην
καθημερινή ζωή μας, καθώς είναι ένα
από τα βασικά υλικά που χρησιμοποιείται
για το τσιμέντο και την κατασκευή των
σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Κτίρια, γραφεία, δρόμοι, καθώς η άσφαλτος περιέχουν μεγάλες ποσότητες άμμου. Επίσης, το γυαλί από τα παράθυρα των
σπιτιών ακόμη και η οθόνη των έξυπνων
κινητών τηλεφώνων κατασκευάζονται
από άμμο.
Και παρόλες τις τεράστιες ποσότητες
άμμου, που βρίσκονται στις ερήμους
του πλανήτη, αυτές δεν φαίνεται να
φτάνουν για να καλύψουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Βέβαια, η άμμος της ερήμου
είναι σε μεγάλο βαθμό άχρηστη, καθώς
οι κόκκοι άμμου που χρησιμοποιούνται
για να είναι το σκυρόδεμα σταθερό,
πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος.
Τέτοια είναι η άμμος στις όχθες των ποταμών, σε λίμνες και σε ακτές.

Dr. Γεώργιος Ι. Τασόπουλος MD,PhD
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

Διάγνωση βαρηκοΐας, πρόληψη άνοιας

Η

έγκαιρη διάγνωση αλλά και η αντιμετώπιση των πρώτων ενδείξεων απώλειας
ακοής μπορεί να επιτρέψει την πρόληψη
της έκπτωσης διανοητικών λειτουργιών και
της γεροντικής άνοιας, σύμφωνα με νέα
μελέτη του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
Eρευνητές του πανεπιστημίου διαπίστωσαν
ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να πλήττεται από
τα πρώτα κιόλας στάδια της απώλειας ακοής,
οδηγώντας σε υποβάθμιση της μνήμης και
των διανοητικών λειτουργιών, σύμφωνα με
δημοσίευμα των Times του Λονδίνου. Παλαιότερες έρευνες είχαν διαπιστώσει τη
σχέση μεταξύ βαρηκοΐας και έκπτωσης διανοητικών λειτουργιών, αν και η έρευνα του
Κολούμπια, που δημοσιεύθηκε στην ιατρική
επιθεώρηση Journal of the American Medical
Association, επισημαίνει ότι «η διασύνδεση
αυτή είναι εμφανής σε ανθρώπους των
οποίων η ακοή είναι ελαφρώς υποβαθμισμένη
εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας, αλλά
συνεχίζει να θεωρείται κανονική». Οι ερευνητές εξηγούν ότι η απώλεια ακοής αφορά
ποσοστό 75% των ηλικιωμένων άνω των 70
ετών. Μόλις 14% των Αμερικανών ενηλίκων
χρησιμοποιούν, ωστόσο, ακουστικό. Οι περισσότερες μελέτες εξέτασαν τις γνωσιολογικές ικανότητες ανθρώπων, αφού αυτοί
είχαν διαγνωσθεί με απώλεια ακοής. Η ομάδα
του δρος Τζάστιν Γκολάμπ εξέτασε, όμως,
6.500 ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 59
έτη, υποβάλλοντάς τους σε τεστ ακοής και
γνωσιολογικών ικανοτήτων.
Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι η υποχώρηση
της ακοής συνοδευόταν από έκπτωση των
διανοητικών λειτουργιών.
Παρότι η έρευνα δεν απέδειξε ότι η απώ-

παιδιά έρχονται ολοένα και συχνότερα
αντιμέτωπα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και το μόμπινγκ
και την κακοποίηση μέσω διαδικτύου.
Για το λόγο αυτό η επικεφαλής της
Unicef απευθύνει έκκληση για «περισσότερη καινοτομία, νέες τεχνολογίες,
πολιτική βούληση και χρήματα» για να
βελτιωθεί η ζωή των παιδιών και των
νέων.
Στην έκθεση της Unicef αναφέρεται,
μεταξύ άλλων, ότι η θνησιμότητα σε
παιδιά κάτω των 5 ετών μειώθηκε κατά
60% από την υπογραφή της διεθνούς
σύμβασης Η έκθεση συμπεραίνει επίσης
ότι περισσότερα παιδιά πηγαίνουν σήμερα στο δημοτικό και ότι τα δικαιώματα
που διασφαλίζει η διεθνής σύμβαση στα
παιδιά επέδρασε θετικά στη νομοθεσία
πολλών κρατών.

λεια ακοής οδηγεί σε διανοητική έκπτωση,
οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό είναι πολύ
πιθανό. «Οι άνθρωποι που δεν ακούνε καλά
τείνουν προς την κοινωνική απομόνωση.
Αυτό, με την πάροδο των ετών, μπορεί να
έχει αρνητική επίδραση στις γνωσιολογικές
λειτουργίες», λέει ο δρ Γκολάμπ. Η διαπίστωση αυτή σημαίνει ότι η πρόληψη ή η
αντιμετώπιση της απώλειας ακοής μπορεί
να περιορίσει την εμφάνιση γεροντικής άνοιας.

50 δισ. τόνοι οι ετήσιες ανάγκες
Κάθε χρόνο ο πλανήτης χρειάζεται

περίπου 50 δισ. τόνους σε άμμο και χαλίκι, καθώς γίνεται όλο και πιο επιτακτική
η ανάγκη για την κατασκευή σπιτιών
και πόλεων. Στην Ινδία, για παράδειγμα,
η ζήτηση για άμμο στον τομέα των κατασκευών έχει τριπλασιαστεί από το
2000. Η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει μέσα
στην τελευταία δεκαετία περισσότερη
άμμο απ’ ό,τι οι ΗΠΑ ολόκληρο τον 20ο
αιώνα. Οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες
που ακόμη και το Ντουμπάι αν και βρίσκεται κοντά σε έρημο υποχρεώνεται
να εισάγει άμμο από την Αυστραλία.
Δεν φθάνουν οι νόμιμες εξαγωγές
Ωστόσο η ζήτηση δεν καλύπτεται
μόνο με νόμιμες εξαγωγές αν σκεφθεί
κανείς τα πολυτελή τεχνητά νησιά που
δημιουργούνται ανά τον κόσμο και απαιτούν μεγάλες ποσότητες άμμου ή τις
οθόνες των κινητών. Στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική οργανωμένες συμμορίες πωλούν άμμο στην μαύρη αγορά.
Σύμφωνα με το BBC, οργανώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν
ότι τα κυκλώματα χρησιμοποιούν ακόμη
και παιδιά ως σκλάβους για να μαζεύουν
άμμο.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Brownies σοκολάτα-ρούμι
Υλικά
•250 γρ. βούτυρο
•250 γρ. κουβερτούρα
•1 κούπα(ες) καστανή ζάχαρη
•4 αβγά
•1/2 κούπα(ες) ζάχαρη
•1/2 κ.γλ. αλάτι
•2 κ.γλ. βανίλια
•3 κ.σ. ρούμι
•1 κούπα(ες) αλεύρι
•1 1/2 κούπα(ες) ξανθές σταφίδες (προαιρετικά) Συνταγές με υλικά που έχω
Οδηγίες
Σε χαμηλή φωτιά λιώνεις το βούτυρο
και την κουβερτούρα. Ανακατεύεις συνεχώς και προσθέτεις και την καστανή ζά-

χαρη.
Ανακατεύεις ζωηρά να διαλυθεί. Αφήνεις στην άκρη να
πέσει η θερμοκρασία του.
Στον κάδο του μίξερ και με
το σύρμα χτυπάς τα αβγά έναένα με τη ζάχαρη, το αλάτι,
τη βανίλια και το ρούμι. Προσθέτεις στον κάδο τη λιωμένη
σοκολάτα κι ανακατεύεις να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.
Χαμηλώνεις την ένταση στο μίξερ και
κοσκινίζεις το αλεύρι. Ανακατεύεις να ενσωματωθεί και προσθέτεις τις σταφίδες –
αν θέλεις.
Βουτυρώνεις ένα τετράγωνο ή ορθογώνιο ταψί και καλύπτεις τον πάτο αλλά

και τα τοιχώματα με λαδόχαρτο.
Μεταφέρεις το μείγμα για το brownie
μου εκεί και λειαίνω την επιφάνεια με
μια σπάτουλα.
Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180°C για 15′-20′. Αφήνεις το
μπράουνι να κρυώσει πριν το κόψεις σε
κομμάτια.
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Τουριστική έκρηξη
σημειώθηκε στην Αθήνα

Δ

ιπλασιάστηκαν οι τουριστικές αφίξεις στην Αθήνα
μέσα σε μία εξαετία, καθώς η πρωτεύουσα αναδεικνύεται σε μείζονα διεθνή αυτοτελή ταξιδιωτικό
προορισμό και μάλιστα με εξαιρετικές επιδόσεις στην
ικανοποίηση των επισκεπτών της. Ομως, εξακολουθεί
να εμφανίζει προβλήματα που γίνονται εύκολα ορατά
στους επισκέπτες της, όπως η καθαριότητα, ενώ ένας
μεγάλος αριθμός επισκεπτών, που προσεγγίζει το 1
εκατ. άτομα, δεν διαμένουν σε ξενοδοχεία, αλλά σε
καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτά, μεταξύ
άλλων, προκύπτουν από τη 15η Ερευνα Περί Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής
2019, που διενήργησαν η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) και η GBR Consulting.
Την περίοδο 2012-2018, η προσέλευση ταξιδιωτών
κατοίκων του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών, η ζήτηση δηλαδή για την Αθήνα, υπερδιπλασιάστηκε από 2,5 εκατ. το 2012 σε 5,7 εκατ. το 2018.
Τα στοιχεία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζουν
αύξηση της τάξεως του 12%. Η συγκεκριμένη ζήτηση
αφορά κυρίως ταξιδιώτες αναψυχής, 87%, εκ των
οποίων το 31% μετέβη σε άλλους προορισμούς της
Ελλάδας. Οι ΗΠΑ αποτελούν μακράν την κύρια αγορά
της Αθήνας και ακολουθούν Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Οι Αμερικανοί δαπανούν τα περισσότερα, ήτοι 135 ευρώ ανά άτομο την ημέρα.
Επίσης, οι Αυστραλοί και οι Καναδοί δαπανούν 133 και
130 ευρώ αντίστοιχα, όταν η μέση ημερήσια δαπάνη
ανά άτομο ανήλθε σε 115 ευρώ.

Οι περισσότεροι επισκέπτες θα ξαναέρχονταν (87%)
ή θα σύστηναν (96%) την
Αθήνα και δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη σχέση τιμής-ποιότητας. Περίπου το
80% πιστεύει ότι υπάρχουν
πολύ περισσότερα για να
δει και να κάνει στην Αθήνα
και ως εκ τούτου το 87%
δήλωσε ότι θα επιστρέψει
στην Αθήνα, ενώ το 96% θα
προτείνει την Αθήνα σε άλλους. Τα αποτελέσματα της
έρευνας προέκυψαν από την
άποψη περίπου 1.500 επισκεπτών ενοίκων ξενοδοχείων
μελών της Ενωσης, που ήρθαν στην Αθήνα και συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια. Η Ακρόπολη
αποτελεί ένα αξιοθέατο «must see» και για πρώτη
φορά το 2018 καταγράφηκαν περισσότεροι από 3
εκατ. επισκέπτες, ενώ το Μουσείο Ακρόπολης προσέλκυσε σχεδόν 1,8 εκατ. επισκέπτες.
Ομως, οι επισκέπτες της Αθήνας, παρά τα υψηλά συνολικά ποσοστά ικανοποίησης από τον προορισμό,
επισήμαναν πως η δημόσια καθαριότητα είναι ανεπαρκής, με βαθμολογία μόλις 5,6, μακράν το χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 5 ετών. Επίσης, τα επίπεδα
ικανοποίησης σχετικά με το πράσινο της πόλης, την
ηχορύπανση, την κατάσταση των πλατειών και των
πεζοδρομίων και την ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν
πολύ χαμηλά.

Μετά τη σημαντική αύξηση της ζήτησης, αυξήθηκε
και η προσφορά, με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης,
μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων.
Παρόλο που ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων και
δωματίων στην Αττική αυξήθηκε κατά 1% και 3% αντίστοιχα την περίοδο 2015-2019, περαιτέρω ανάλυση
αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των δωματίων 4 και 5
αστέρων στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 26% και 11% αντίστοιχα, ενώ οι άλλες κατηγορίες μειώθηκαν. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα πληρότητας μειώθηκαν κατά 2,4%
τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,2%, με συνέπεια την υποχώρηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατά 1,3%.
Την ίδια περίοδο, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη σημείωσαν
βελτίωση εσόδων ανά δωμάτιο κατά 14,4% και 13,6%
αντίστοιχα, κυρίως λόγω μεγάλων εκδηλώσεων και
συνεδρίων.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Φθινοπωρινοί προορισμοί

Τ

α Ιωάννινα είναι η μεγαλύτερη πόλη της
Ηπείρου και πρωτεύουσα του νομού.
Χτισμένη στην όχθη της λίμνης Παμβώτιδας
και σε υψόμετρο 500 μέτρων, μαγεύει με
την ομορφιά της και τη ζεστή της ατμόσφαιρα.
Μια ζωντανή πόλη με 100.000 κατοίκους,
που κουβαλάει μια ιστορία αιώνων. Κάθε σοκάκι και πλατεία, κάθε σημείο της πόλης αντηχεί την σπουδαία της παράδοση.
Ο συνδυασμός των αναρίθμητων ιστορικών
μνημείων και των μουσείων με την απίστευτη
φυσική ομορφιά του τοπίου αποτελεί εγγύηση
για τους επισκέπτες.
Το κάστρο των Ιωαννίνων, η λίμνη με το
νησάκι, το σπήλαιο, η εκπληκτική παλαιά
πόλη με τα παραδοσιακά μαγαζάκια της και
την εκλεκτή αγορά της καθώς και τα πολυάριθμα παλαιά αρχοντικά που δεσπόζουν στην
πόλη, δε μπορούν παρά να τραβήξουν το ενδιαφέρον
του επισκέπτη και να τον αιχμαλωτίσουν.
Μία πόλη που συνδυάζει τα πάντα. Ειδυλλιακά
σημεία για περιπάτους μέσα στη φύση για τους ρομαντικούς και τους φυσιολάτρες. Έντονη νυχτερινή
ζωή και υπέροχη παραδοσιακή κουζίνα για τους γλεντζέδες και τους καλοφαγάδες.
Σημαντικά μουσεία και αξιοθέατα για τους λάτρεις
της παράδοσης και της ιστορίας. Αλλά και απεριόριστες
δυνατότητες για extreme sports σε πανέμορφες φυσικές τοποθεσίες για τους τολμηρούς. Και όσοι ενδιαφέρονται για αποδράσεις έξω από την πόλη, θα
εντυπωσιαστούν με την άγρια φύση και τα μαγευτικά
τοπία που τους περιμένουν μόλις μισή ώρα από τα
Ιωάννινα.
Η απόσταση από την Αθήνα είναι 445 χλμ μέσω

Ιωάννινα
Η λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι της
Πηγή ζωής και πραγματικό στολίδι για την
πόλη των Ιωαννίνων είναι η θρυλική λίμνη
της. Θα γοητευτείτε από το υπέροχο τοπίο
και τη φυσική ομορφιά και θα γεμίσετε με
θετική ενέργεια κάνοντας έναν περίπατο
στον παραλίμνιο δρόμο. Στη μέση της λίμνης
βρίσκεται το γραφικό νησάκι, ένας πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός πλημμυρισμένος από πράσινο που έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία &πρέπει να το επισκεφτείτε

Πάτρας, που είναι και ο πιο σύντομος δρόμος. Με μια
φυσιολογική μέση ταχύτητα το ταξίδι διαρκεί περίπου
6 ώρες.
Η απόσταση από την Θεσσαλονίκη είναι 260 χλμ
μέσω Εγνατίας. Με μια φυσιολογική μέση ταχύτητα
το ταξίδι διαρκεί περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά.
Αξιοθέατα
Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη
Ένα αληθινά εντυπωσιακό δημιούργημα, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα καλύτερα σε
όλο τον κόσμο. Τα αξεπέραστης ομορφιάς κέρινα
ομοιώματα που κυριολεκτικά "μιλάνε" για την ιστορία
της Ηπείρου και ολόκληρης της Ελλάδας θα σας εντυπωσιάσουν.

Το κάστρο των Ιωαννίνων
Ένα από τα παλαιότερα κάστρα που σώζονται στην Ελλάδα, το κάστρο των Ιωαννίνων
εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα με την επιβλητικότητά του. Θα δείτε την παλαιά πόλη
των Ιωαννίνων,σημαντικά μουσεία τζαμιά, μπουντρούμια αλλά το κυριότερο είναι πως μπροστά στα
μάτια σας θα ζωντανέψουν μύθοι και παραδόσεις αιώνων.
Το σπήλαιο του περάματος
Ένας ασυνήθιστος κόσμος, ένας κόσμος διαφορετικός γεμάτος χρώμα, εικόνες και μυστήριο. Το Σπήλαιο
Περάματος, που δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000
χρόνια περίπου, ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 και
άρχισε να εξερευνείται το 1956. Με την είσοδο σας
στο Σπήλαιο θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό μπροστά
στην ομορφιά που θα αντικρίσετε, θα αισθανθείτε
δέος μπροστάστη δύναμη της φύσης και θα ενθουσιαστείτε με την πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα του χώρου.

