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Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών εύχεται στους
συναδέλφους πρατηριούχους
και τις εταιρείες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

e-mail: edeopath@gmail.com

Συνάντηση στελεχών
της Ολυμπιακής Ζυθοποιΐας,
με το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Προχωρά ο στρατηγικός
σχεδιασμός
για την αμπελουργία

Σ

Στη σελίδα 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Μισογεμάτο ή μισοάδειο
το ποτήρι του
Προϋπολογισμού;»
Στη σελίδα 4

Ψάχνουν προσωπικό
αλλά δεν βρίσκουν

ε θερμό κλίμα και με εποικοδομητική διάθεση
συναντήθηκαν στελέχη της Ολυμπιακής Ζυθοποιΐας με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Δυμβούλιου της ΕΔΕΟΠ Αθηνών.
Θέματα εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής συζητήθηκαν με λεπτομέρεια, αφού τέθηκαν στο τραπέζι
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το πολύ θετικό είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
έλαβε διαβεβαιώσεις ότι, από την αρχή του χρόνου
η εταιρεία αλλάζει προς το καλύτερο την πολιτική
της ώστε να υποστηριχθεί το χονδρεμπόριο.

Από την πλευρά της Ολυμπιακής Ζυθοποιΐας παρέστησαν τα ανώτατα στελέχη της, κ.κ Ντούρλιας
Γεώργιος, Μαστρογιαννόπουλος Δημήτριος και Γιοβάνης Αθανάσιος.
Η διαβούλευση είχε ουσιαστικό χαρακτήρα για
συγκεκριμένα καυτά θέματα που απασχολούν τους
πρατηριούχους, τα οποία πιστεύουμε ότι θα τα
δούμε να υλοποιούνται το 2019, σε συνέχεια του
καλού κλίματος, που υπάρχει μεταξύ των δύο
πλευρών.

Πώς «αδρανοποιείται» το τέλος επιτηδεύματος
Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, «μπλοκάκια»

Τ

η δυνατότητα να γλιτώσουν από την επιβάρυνση
με τέλος επιτηδεύματος ή να πληρώσουν μειωμένο
τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018 έχουν
πλέον όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,

Καταργείται ο
ΕΦΚ στο κρασί
Κατατέθηκε η
τροπολογία

καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» έχουν
δηλώσει στην εφορία «αδράνεια» ή βρίσκονται στην
κατάσταση αυτή αλλά δεν το έχουν ακόμη δηλώσει.
Στη σελίδα 12

Νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»
προϋπολογισμού 200 εκατ.
Αναμένεται να προκηρυχθεί στις
αρχές του επόμενου έτους

Στη σελίδα 10
Στη σελίδα 12

ΤΑΝΕΟ και Mubadala
μοιράζουν 400 εκατ.
σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Στη σελίδα 8

Στη σελίδα 14

Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις
για βραχυχρόνιες μισθώσεις
Στη σελίδα 16
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

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

210-8031660
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2610-643777
2310-210250
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8031660
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

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
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Έντονο ελληνικό χρώμα στην Έκθεση
Τροφίμων και Ποτών του Μονάχου

H

μεγαλύτερη καταναλωτική Έκθεση
B2C τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας, FOOD & LIFE. Τα επίσημα εγκαίνια
έγιναν στις 28 Νοεμβρίου και θα ολοκληρώθηκαν στις 02/12 στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου
Messe München. Έκθεση με έντονο ελληνικό χρώμα ανάμεσα στους 320 παραγωγούς και εταιρίες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Η έκθεση FOOD & LIFE πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2003 και έχει
καθιερωθεί πλέον ως σημείο συνάντησης
των γευσιγνωστών της ποιοτικά υψηλής
και παραδοσιακής κουζίνας, στην οποία
παίρνουν μέρος αποκλειστικά μικροί και
μεσαίοι παραγωγοί και εταιρίες με ξεχωριστά εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα,
delicatessen, καθώς και με βιολογικά
προϊόντα.
Οι εκθέτες που συμμετέχουν, έχουν
την ευκαιρία να προσεγγίσουν από κοντά
στους πελάτες τους, να δουν τις καταναλωτικές συνήθειες και τις αγοραστικές-γευστικές προτιμήσεις του γερμανικού καταναλωτικού κοινού, αλλά και
να πουλήσουν τα προϊόντα τους απ’
ευθείας στους επισκέπτες της έκθεσης.

«Πλυμμηρίζει» στη μπύρα η Ευρώπη
Η παραγωγή μπύρας στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια,
φθάνοντας τα 39,6 δισεκατομμύρια λίτρα και σημειώνοντας
αξιοσημείωτη άνοδο στις εξαγωγές

Ο

Πρόεδρος της Ένωσης
Ζυθοποιών Ευρώπης,
Παύλος Φωτιάδης, ανέλυσε
στις Βρυξέλλες την ανοδική
πορεία της παραγωγής μπύρας και την τεράστια συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη βιώσιμη
ανάπτυξη της Γηραιάς
Hπείρου.
`Οπως αναφέρεται σε ανα-

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

Επίσης, μπόρεσαν να προσεγγίσουν
και επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων και ποτών με σκοπό τη σύναψη
εμπορικών συμφωνιών.
Στη φετινή 6η επίσημη ελληνική συμμετοχή, πήραν μέρος: η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 15 τοπικές επιχειρήσεις,
η Περιφέρεια Αττικής με 7 τοπικές επιχειρήσεις, ενώ συμμετείχαν άλλες 6 επιχειρήσεις και παραγωγοί από την Ελλάδα,
φτάνοντας συνολικά τα 162 τμ.
Η ελληνική συμμετοχή έγινε με την
υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
επίσημου αντιπροσώπου του Εκθεσιακού
Οργανισμού του Μονάχου σε Ελλάδα
και Κύπρο και με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ενώ τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής είχε αναλάβει η εταιρία K.L.Ni.
Promotion.

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

κοίνωση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των Ζυθοποιών Ευρώπης, η παραγωγή μπύρας αυξήθηκε κατά
2 εκατομμύρια HL, φθάνοντας τα 39,6 δισεκατομμύρια
λίτρα και σημειώνοντας
αξιοσημείωτη άνοδο στις
εξαγωγές.
Μιλώντας κατά το 8ο Συμπόσιο “Beer Serves Europe”,
ενώπιον εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωβουλευτών, Ευρωπαίων διπλωματών,
καθώς επίσης και ζυθοποιών απ’ όλη την
Ευρώπη, ο κ. Φωτιάδης δήλωσε μεταξύ
άλλων πως «ενώ η κατανάλωση της μπύρας
έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία τρία
χρόνια, οι εξαγωγές μπύρας σημείωσαν
τη μεγαλύτερη άνοδο όλων των εποχών
με το ποσοστό να ανέρχεται στα 22%, ενισχύοντας σημαντικά την ευρωπαϊκή ζυθοβιομηχανία»
Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης που ακολούθησε του
Συμποσίου, παρέστη ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων Βιτένις Αντριουκαΐτις, ο οποίος
συνεχάρη τους Ευρωπαίους ζυθοποιούς
για την πρωτοβουλία και δέσμευση τους
στην παροχή διατροφικών πληροφοριών
προς τους καταναλωτές.
Επεσήμανε πως είναι ενδιαφέρον να
παρατηρήσουμε την αυξημένη παραγωγή
και κατανάλωση της μπύρας με χαμηλό
αλκοόλ ή και χωρίς αλκοόλ. Αυτό καταδεικνύει ότι η βιομηχανία της μπύρας καινοτομεί και απαντάει στην στροφή των
καταναλωτών για ένα πιο υγιεινό τρόπο
ζωής.
“Δημιουργείται λοιπόν μια αμοιβαία ωφέλιμη κατάσταση για όλους: πιο υγιεινές
επιλογές για τους ανθρώπους και νέα αγορά για τους παραγωγούς», σημείωσε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 22. 11. 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου:
«Μισογεμάτο ή μισοάδειο το ποτήρι του Προϋπολογισμού;»

Σ

ημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπει ο Προϋπολογισμός
που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών για 250.000 υπερφορολογημένους
ελεύθερους επαγγελματίες, δεν μπορεί παρά να είναι
ευπρόσδεκτες. Αναγκαία είναι και η πρόβλεψη εισοδηματικών ενισχύσεων για 340.000 νοικοκυριά, που
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανελαστικές
δαπάνες ενοικίου ή δόσεων στεγαστικού δανείου.
Επίσης η μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατά 260 εκατ. ευρώ ανακουφίζει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες κυρίως
χαμηλών εισοδημάτων. Αρκούν, όμως, αυτά; Προφανώς
όχι.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχοντας
πλήρη επίγνωση των δημοσιονομικών περιθωρίων,
έχει καταστήσει σαφές εξ αρχής, ότι ο πρώτος μεταμνημονιακός Προϋπολογισμός, εκτός από το έντονο
κοινωνικό πρόσημο, θα πρέπει να στέλνει προς πάσα
κατεύθυνση κι ένα αναπτυξιακό μήνυμα. Και δυστυχώς
από όσα είδαμε, έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ
δρόμο για να φτάσουμε ως εκεί.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι αρκετή για να δώσει «ανάσες» στους ελεύθερους επαγγελματίες αν δεν συνοδευτεί από μια γενναία ρύθμιση
των οφειλών σε εφορίες κι ασφαλιστικά ταμεία, που
έχουν συσσωρευθεί τα χρόνια της κρίσης. Ελπίζουμε
ότι οι προσπάθειες για διεύρυνση του Εξωδικαστικού,
των 120 δόσεων και του «κουρέματος» προσαυξήσεων,
θα ευοδωθούν σύντομα. Επιπλέον, απαιτείται και η

μείωση των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος,
η οποία δυστυχώς δεν σχεδιάζεται νωρίτερα από το
2020.
Προσδοκίες για σημαντική μείωση των φορολογικών
βαρών έχουν και οι επιχειρήσεις, σε μια συγκυρία που
η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό παραμένει
σχεδόν αδύνατη και τα «κόκκινα» δάνεια παραμένουν
στα επίπεδα των 51 δις ευρώ. Δυστυχώς η μείωση του
φορολογικού συντελεστή κατά μόλις 1 ποσοστιαία
μονάδα θα ισχύσει στη χρήση του 2019, με αποτέλεσμα
το όφελος να φανεί στην εκκαθάριση του 2020.
Σχετικά με τη φορολογία των ακινήτων, η άποψη
μας είναι ότι η δομή και λειτουργία του ΕΝΦΙΑ πρέπει
να αλλάξει, με στόχο να διευρυνθεί η φορολογική
βάση. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Είναι από-

λυτη ανάγκη να μοιραστούν δικαιότερα τα βάρη, αν
θέλουμε να μιλάμε για αποκατάσταση αδικιών. Και
ειδικά για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η
Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών
της Ευρωζώνης, με τους υψηλότερους φόρους: 2,6%
του ΑΕΠ!
Από την ανάλυση των μεγεθών και των προβλέψεων
του Προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην προβληματιστούμε από το «ψαλίδισμα» κατά 550 εκατ. ευρώ
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
κι από τη νέα αναβολή στην πλήρη εξόφληση των
οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, που παραμένουν στα επίπεδα των 3 δις ευρώ, στερώντας έτσι
πολύτιμες ανάσες ρευστότητας από την αγορά, που
«διψά» για θετικά νέα.
Αναφορικά, δε, με τη διαδικασία αναπροσαρμογής
του κατώτατου μισθού, ως Επιμελητήριο έχουμε τονίσει
ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων, ειδικά των ασθενέστερων, είναι κίνηση που τελικά θα ωφελήσει την ίδια
την οικονομία, καθώς θα τονώσει τη ζήτηση και την
ιδιωτική κατανάλωση. Δεν μπορούμε βέβαια να παραγνωρίσουμε τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που συστήνει προσεκτικές κινήσεις, λαμβάνοντας
υπόψιν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας.
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

Προχωρά ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αμπελουργία
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
Στρατηγικό Σχέδιο θα είναι έγκαιρα έτοιμο και θα αποδειχθεί αποτελεσματικό.

Σ

ε φάση δρομολόγησης περνά πλέον ο στρατηγικός
σχεδιασμός για την αμπελουργία, καθώς δόθηκε
ήδη στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) η τελική πρόταση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με το πλάνο δράσης και έγινε αναλυτική παρουσίαση του, χθες πριν από την γενική συνέλευση
της οργάνωσης.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΕΔΟΑΟ, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος
Αραχωβίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Στρατηγικό
Σχέδιο θα είναι έγκαιρα έτοιμο και θα αποδειχθεί
αποτελεσματικό, ενώ εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα
του κλάδου για κάλυψη του κόστους λέγοντας χαρακτηριστικά «τα χρήματα που θα χρειαστούν, υπάρχει

τρόπος να αναζητηθούν. Ακόμη, ο υπουργός εξήρε
το πνεύμα ενότητας και λειτουργίας της ΕΔΟΑΟ, τονίζοντας ότι παράγει έργο, ενώ σχετικά με τον ΕΦΚ
στο κρασί, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύκλος έκλεισε.
Μιλώντας ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου Βαγγέλης Αργύρης επισήμανε την
ανάγκη κάλυψης του έργου από την πολιτεία, ως
ελάχιστη ανταπόδοση της υπέρμετρης επιβάρυνσης
του κλάδου από την
τριετή εφαρμογή του
ΕΦΚ στο κρασί.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ,
ο κ. Αργύρης συνεχάρη,
εκ μέρους του κλάδου,
τα στελέχη του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ Γεωργία Ουζουνίδου, και Δημήτρη
Τάσκο (παρουσίασαν
στη συνάντηση τον αμπελουργικό σχεδιασμό
για τη διαμόρφωση της
τελικής πρότασης) ενώ
αναφέρθηκε και στα
προβλήματα σχετικά με
τα προγράμματα προβολής και προώθησης
σε Τρίτες Χώρες.
Τρία θέματα συζητήθηκαν, επίσης, πριν από
τις εργασίες της γενικής
συνέλευσης και συγ-

κεκριμένα η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων παραγωγής
και οι επενδύσεις στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου (τις εισηγήσεις έκαναν τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ) Λάζαρος
Κιωκάκης και Διονύσης Γραμματικός), όπως επίσης
και οι εξελίξεις στο πεδίο του οινικού τουρισμού από
την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου.
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ΑΓΟΡΑ
Social Media Awards 2018:
23 βραβεία για τα brands
της Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η

Coca-Cola Τρία Έψιλον βρέθηκε
στην κορυφή των φετινών Social
Media Awards, αποσπώντας 23 βραβεία
για τις digital ενέργειες που πραγματοποίησαν τα brands της
μέσα στη χρόνια, με το
Aperol να ξεχωρίζει ως
το Brand of The Year
ανάμεσα σε 600 υποψηφιότητες!
Το Aperol, με στόχο να
αυξήσει το awareness
του brand σε όλη την
Ελλάδα, μέσα από την
καμπάνια “Happy Interview by Aperol Spritz”
που σχεδιάστηκε από τη
4 Wise Monkeys, έψαξε,
μαζί με την Άννα Πρέλεβιτς και τον Γιώργο
Λέντζα, για τους πιο
Happy Instagramers
που θα μπορούσαν να
διαδώσουν τη χαρά
του Aperol στην πόλη
τους. Μέσα από μία
πρωτότυπη digital
video συνέντευξη, οι
10 νικητές από διαφορετικές πόλεις της
Ελλάδας ανέλαβαν να
ανεβάσουν στα social
media το δικό τους Aperol Content.
Πέρα από τα εξαιρετικά αποτελέσματά
της, η καμπάνια “Happy Interview”
έλαβε συνολικά 17 βραβεία, εκ των
οποίων 4 silver, 9 gold και 3 platinum,
αλλά και το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, Brand of the Year, μία μοναδική
διάκριση ανάμεσα σε εκατοντάδες εγχώρια και πολυεθνικά brands με μεγάλη
παράδοση στην επικοινωνία.
Με 4 ακόμη βραβεία ξεχώρισαν τα
Premium Spirits της Coca-Cola Τρία
Έψιλον και συγκεκριμένα το Famous
Grouse και το Campari. Το Famous
Grouse, με την αγαπημένη πλέον καμπάνια Famous for a Reason, απέσπασε
μαζί με τη 4 Wise Monkeys, 3 silver
awards στην κατηγορία Best Social

Media Strategy για Best Social Media
Strategy for Sales, Best Social Media
Strategy for Brand Awareness και Best
Social Media Strategy for Customer
Experience. To Campari
και η ενέργεια Negroni
Week που υλοποιήθηκε
σε συνεργασία με τη 4
Wise Monkeys, κέρδισε
επίσης silver βραβείο για
Best Adaptation for an
International Concept
στην κατηγορία Best Social Media Strategy.
Η λίστα με τα βραβευμένα brands της εταιρείας δεν τελειώνει εδώ,
καθώς 2 Bronze βραβεία

κατέκτησαν και οι χυμοί της εταιρείας,
Amita Motion και Frulite! Συγκεκριμένα,
η Amita Motion διακρίθηκε στην κατηγορία Best Content in Social Media
αποσπώντας το βραβείο Best Occasion
based marketing για το πρώτο branded
fully illustrated 360 video, το οποίο
σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τις
εταιρείες Initiative και IMBA, δημιουργώντας ένα virtual καλοκαίρι μέσα
από το Facebook για να υποστηρίξει
την καλοκαιρινή ενέργεια «#stakapakia». Το Frulite, ξεχώρισε στην ίδια
κατηγορία με το βραβείο Best Social
Media Contest για τον διαγωνισμό
«Ksezoumise τα αστέρια» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την jnl+.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
χρυσός χορηγός της
3η Ευρω-Αραβικής Συνόδου

Η

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε., πάντοτε δίπλα
στα κορυφαία γεγονότα και πιστή στη
φιλοσοφία της συνεργασίας, στήριξε
την «3η Ευρω-Αραβική Σύνοδο: Κοινοί
Ορίζοντες». Με γνώμονα την καινοτομία,
την πρωτοπορία και τη συνεχή εξέλιξη,
η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. διευρύνει συνεχώς τους
επιχειρηματικούς της ορίζοντες με διεθνείς συνεργασίες.
Η 3η Ευρω-Αραβική Σύνοδος, πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Οκτωβρίου
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό
την αιγίδα την ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
και παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουρ-

γού και αρχηγών ευρωπαϊκών και αραβικών κρατών. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη στρατηγική προσέγγιση για
περαιτέρω συνεργασία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Αραβικού κόσμου με
στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών
μεταξύ κρατών, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της σταθερότητας και της ειρήνης. Συνεχίζοντας
το κοινωνικό του έργο, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ, αποτέλεσε χρυσό
χορηγό της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας το διάλογο και την πρόοδο των
χωρών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αλέξανδρος Δανιηλίδης:
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία με τη λειτουργία της
παράγει 620 εκατομμύρια προστιθέμενης αξίας
για την Ελλάδα
*Τη Μελέτη των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων των
δραστηριοτήτων της για το 2017 παρουσίασε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
*Ουσιαστική η συμβολή της εταιρίας στην απασχόληση, το εγχώριο ΑΕΠ,
τα έσοδα του κράτους, αλλά και τον πρωτογενή τομέα
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018 – Με τίτλο
«Παράγουμε ένα Καλύτερο Αύριο», η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσίασε τα αποτελέσματα της Μελέτης των Κοινωνικών
και Οικονομικών Επιδράσεων των Δραστηριοτήτων της για το 2017. Τα αποτελέσματα της Μελέτης επιβεβαιώνουν
τη συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας
και κοινωνίας, τεκμηριώνοντας την προστιθέμενη αξία που παράγει η εταιρία
μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, με βάση τα ευρήματα
της Μελέτης, υπολογίζεται ότι:
•620 εκατ. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της
εταιρίας, η οποία αντιστοιχεί στο 0,35%
του ΑΕΠ της χώρας
•για κάθε 1€ προστιθέμενης αξίας
που δημιουργείται από την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, προστίθενται 6,56€ στην ευρύτερη οικονομία
•562 εκατ. είναι η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους, η οποία αντιστοιχεί στο 0,75% των
φορολογικών εσόδων της χώρας
•20.995 θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης υποστηρίζονται άμεσα και
έμμεσα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
που αντιστοιχούν στο 0,57% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας
•798 θέσεις εργασίας στον αγροτικό
τομέα υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα
Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
που ξεκίνησε το 2008 στη χώρα μας, με
αποτέλεσμα η εταιρία να παράγει σήμερα
16 μπίρες από ελληνικό κριθάρι
Παράλληλα,
•Η εγχώρια παραγωγή μηλίτη, που
θα ξεκινήσει το 2019 με την επένδυση
που ανακοίνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει πάνω
από €2 εκατ. επιπλέον προστιθέμενη
αξία και 65 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες
και έμμεσες)
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Μελέτης, ο κος. Αλέξανδρος Δανιηλίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας, σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Με επίδραση σε 40 διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας και συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ €620 εκατ., η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία συνεχίζει να αποτελεί μία εται-

ρία πρωταθλητή με βαρύνουσα σημασία
για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας
μας. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε ένα δυναμικό παρών στην ελληνική βιομηχανική και επιχειρηματική σκηνή, να είμαστε πρωτοπόροι σε θέματα
υπευθυνότητας και βιωσιμότητας και να
συνεργαζόμαστε μαζί με τους εταίρους
μας στη διαμόρφωση του νέου ελληνικού
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.»
Η Μελέτη των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων των δραστηριοτήτων
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εκπονήθηκε
από την ΕΥ Ελλάδος και καλύπτει το
χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως
31/12/2017. Ο υπολογισμός της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας βασίστηκε στο μοντέλο
“εισροών-εκροών” για την αποτύπωση
των επιδράσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Λίγα Λόγια για τη μελέτη:
H μελέτη για τον Κοινωνικό και Οικονομικό Αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και
έχει ιδιαίτερη αξία καθώς συμβάλλει
στον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη
συστηματική βελτίωση του βιομηχανικού-παραγωγικού μοντέλου της
εταιρίας. Παράλληλα, αποτυπώνει
τόσο την ονομαστική αξία της συνεισφοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας,
όσο και τη συνολική προστιθέμενη
αξία που παράγει για την ελληνική
οικονομία και κοινωνία.
Συνολικά, μελετήθηκε το αποτύπωμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε
40 κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
σύμφωνα με την κλαδική κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Eurostat).
Σύμφωνα με το μοντέλο, υπολογίστηκε η συνολική κοινωνικο-οικονομική επίδραση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα σε τρεις κατηγορίες επιδράσεων: άμεσες επιδράσεις
(πχ θέσεις εργασίας, μισθοί, φόροι,
κοκ), έμμεσες (επίδραση στους προμηθευτές της και τους προμηθευτές
αυτών) και επαγόμενες (που προκύπτουν μέσω της δαπάνης εισοδήματος
των εργαζομένων της εταιρίας και
των εργαζομένων των προμηθευτών
της).
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΑΝΕΟ και Mubadala μοιράζουν
400 εκατ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
E

λληνοαραβικά κεφάλαια
που σε πρώτη φάση ανέρχονται στα 400 εκατ. ευρώ,
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν «καλές και υποσχόμενες» ελληνικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους
τομείς του τουρισμού, της
υγείας, των τροφίμων και της
ενέργειας διά μέσω της επενδυτικής πλατφόρμας που έχουν συστήσει από κοινού
το ελληνικό Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και η «Mubadala», τον κρατικό
επενδυτικό οργανισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).
Η πρωτοβουλία συνεπένδυσης των δύο
φορέων σε ελληνικές επιχειρήσεις που
υπογράφτηκε στα τέλη του περασμένου
Μαρτίου, είναι πλέον ενεργή και στο πλαίσιο
αυτό, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
που προαναφέρθηκαν και η συνεπένδυση
θα γίνεται με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των
επιχειρήσεων και το ύψος αυτής, (της επένδυσης) θα
κυμαίνεται από 8 έως και 50 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΝΕΟ προσκαλεί ελληνικές
επιχειρήσεις που προσβλέπουν σε περαιτέρω ανάπτυξή
τους και φιλοδοξούν να υλοποιήσουν επενδυτικά
σχέδια, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας παρουσίαση της επιχείρησής τους και συνοπτικό
επιχειρηματικό πλάνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
InternationalCapital@taneo.gr.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσκληση για αποστολή

στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων και των προοπτικών
και σε συνεργασία με τη «Mubadala»
θα συναποφασίζουνγια το αν θα
προχωρήσουν στη χρηματοδότηση
μιας επιχείρησης και το ύψος (της
χρηματοδότησης), το οποίο όπως
προαναφέρθηκε δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερο από 8 εκατ. ευρώ, αλλά
ούτε να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
Βάσει της συμφωνίας των δύο φορέων, δεν τίθεται χρονικό όριο παραμονής
στο μετοχικό κεφάλαιο της ενισχυόμενης
εταιρείας. Θα υπάρχει ευελιξία, καθώς
οι επενδυτές θα κρίνουν αυτοί για το
πότε θα αποεπενδύουν – πωλούν το
ποσοστό τους.

πρόσθετων στοιχείων και διμερείς συναντήσεις θα λάβουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα υπάρξει επενδυτικό
ενδιαφέρον από πλευράς ΤΑΝΕΟ και «Mubadala». Πέραν,
όμως, του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί μέσω
της συγκεκριμένης πρόσκλησης οι δύο φορείς ήδη
έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μιας λίστας επιχειρήσεων στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει συμμετοχή
στο μετοχικό τους κεφάλαιο, έναντι χρηματοδότησης.
Η διαδικασία
Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, το ΤΑΝΕΟ θα προχωρά

Προοπτικές διεύρυνσης
Σύμφωνα με κύκλους του οικονομικού
επιτελείου, η συγκεκριμένη συμφωνία
που έχει ως αρχικό στόχο τη διάθεση
400 εκατ. ευρώ, θα επεκταθεί με την
προσθήκη και νέων κεφαλαίων και από
τις δύο πλευρές, καθώς θεωρούν βέβαιο
ότι θα υπάρξει και μάλιστα έντονο, ενδιαφέρον από
ελληνικές επιχειρήσεις.
Επισημαίνουν μάλιστα ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Ελλάδα,
είναι δεδομένο υπενθυμίζοντας ότι η «Mubadala» που
αποτελεί τον κρατικό τους επενδυτικό φορέα, έχει
παρουσία στη χώρα μας και στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (ΝηρέαςΝΗΡ 0,00% – Σελόντα), παλαιότερα
στο real estate (Ελληνικό) και γενικά έχουν κατατάξει
την Ελλάδα στους επενδυτικούς τους στόχους.

Ψάχνουν προσωπικό αλλά δεν βρίσκουν

Α

πό δύσκολο έως αδύνατο, υποστηρίζει ότι είναι η
εύρεση κατάλληλου προσωπικού, το 55% των
επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα "Προκλήσεις
και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη
Ελλάδα”, που πραγματοποίησε το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορικού και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Douleutaras.gr.
Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 200 επιχειρήσεις, προκύπτει πως το 39% των συμμετεχόντων
(σ.σ. 30% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στην περσινή
έρευνα) δήλωσε πως είναι δύσκολο να βρει εργαζόμενους, το 16% (σ.σ. 13% στην περσινή έρευνα) πολύ
δύσκολο, ενώ εύκολο δήλωσε ότι είναι μόλις το 7%
(14% πέρυσι).
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οικιακών συσκευών και απολύμανσης/απεντόμωσης, όπου 8 στους 10 δήλωσαν δυσκολία εύρεσης
προσωπικού, και ακολουθούν επιχειρήσεις από τους
κλάδους των κουφωμάτων, των ηλεκτρολογικών εργασιών, των ψυκτικών εργασιών, των μεταφορών κ.ά.
Η έρευνα εξέτασε και τι πιστεύουν οι επαγγελματίες
για το πώς επιλέγουν οι καταναλωτές την εκάστοτε
επιχείρηση. Το βασικό κριτήριο είναι η τιμή και ακολουθούν η πιστότητα, τα σχόλια από άλλους καταναλωτές, η ποιότητα των προϊόντων και του σέρβις,
η online διαφήμιση, κ.ά.
Ποιός όμως πιστεύουν ότι είναι ο δικός τους βασικός
παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησής τους; Η ικανοποίηση των πελατών για το 66% του δείγματος, η
ποιότητα του σέρβις και των προϊόντων για το 60%,
και οι ανταγωνιστικές τιμές για το 52%.
Για τον λόγο αυτό μάλλον, ένας στους δύο επαγ-

γελματίες κράτησε
σταθερές τις τιμές
χρέωσης προς τους
πελάτες του, σε μείωση των τιμών άνω
του 50% προχώρησε
το 8,3%, το 33% του
δείγματος προχώρησε
σε μειώσεις από 1050% ενώ σε αύξηση
τιμών 10-50% προχώρησε το 6,6% του δείγματος.
Ποιο είναι όμως το
μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη
ανησυχία τους; Ο ανταγωνισμός και η ευκολία με την οποία οι
πελάτες τους αλλάζουν κατάστημα, σύμφωνα με
όσα δήλωσε το 58% του δείγματος.
Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών τους
μεγεθών, ποσοστό 40% δήλωσε ότι δεν σημειώθηκαν
σημαντικές αλλαγές στα έσοδα της επιχείρησής τους.
Ωστόσο ποσοστό 26% δήλωσε μείωση εσόδων από
10-50%, μείωση άνω του 50% δήλωσε το 11,2% του
δείγματος και αύξηση 10-50% ποσοστό 22,4%. Την
ίδια στιγμή το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε αισιόδοξο για τη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησής
του, ενώ το 12% εμφανίζεται απαισιόδοξο για την
επόμενη ημέρα.
Την ίδια στιγμή 8 στους 10 δήλωσαν δυσαρεστημένοι
από τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ενώ

αντίστοιχο ποσοστό (σ.σ. 78%) ανέφερε πως θεωρεί
ανεπαρκή την καθοδήγηση των αρμόδιων φορέων.
Μη ικανοποιητική και καθόλου ικανοποιητική χαρακτηρίζει το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς
τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών το
71% του δείγματος. Ποσοστό 64% θεωρεί καθόλου
και μη ικανοποιητική χαρακτηρίζει το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
οι δημόσιοι φορείς ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών. Ενώ το 83% του δείγματος χαρακτηρίζει καθόλου και μη ικανοποιητικό το επίπεδο υποστήριξης
που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ελληνικό
κράτος ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/ επιχορήγησης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

EΔEOΠ

9

EΔEOΠ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

10

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
«Μπόνους» υπεραπόδοσης από την ΑΑΔΕ

Σύστημα για την επιβράβευση της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας ελεγκτών και υπηρεσιών

Ε

ιδικό «bonus» και με χρηματικό έπαθλο στους ελεγκτές και στις υπηρεσίες που υπεραποδίδουν στη
«μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, στο «κυνήγι» του «μαύρου» χρήματος, αλλά και των μεγαλοοφειλετών με τη
λήψη εις βάρος τους όλων των μέτρων αναγκαστικής
είσπραξης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων), προκειμένου να στηρίξουν τα δημόσια έσοδα και τον
κρατικό προϋπολογισμό, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα
αξιολόγησης των φορολογικών υπηρεσιών, με την
εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητάς τους, με σκοπό τη βράβευση
αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως
αυτό αποτυπώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και
στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεσματικότητα
είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε οργανική μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, βάσει του επιχειρησιακού
σχεδίου της Αρχής, ενώ αποδοτικότητα είναι ο βαθμός
επίτευξης του αποτελέσματος της οργανικής μονάδας
σε συνάρτηση με τους πόρους αυτής και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό της. Όσον αφορά τα κριτήρια -όπως
αυτά καθορίζονται με την απόφαση (υπ’ αρίθμ.
1169466ΕΞ/15.11.2018) της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23
του ν. 4389/2016- αυτά αντιστοιχούν σε βαθμούς
αξιολόγησης-μόρια. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε
περίπτωση που η οργανική μονάδα μπορεί να αξιολογηθεί με περισσότερα του ενός κριτήρια, τα συνολικά
μόριά της προκύπτουν από το άθροισμα των μορίων
των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια:
* Κριτήριο 1: Αποδοτικότητα στην επίτευξη των τεθέντων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

Τα ποσοστά επίτευξης των ποσοτικών στόχων, στις
περιπτώσεις υπέρβασής τους, περιορίζονται στο 100%.
* Κριτήριο 2: Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη
των στόχων εσόδων του επιχειρησιακού σχεδίου της
Αρχής.
* Κριτήριο 3: Αποδοτικότητα στη διενέργεια μερικών
επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης.
* Κριτήριο 4: Αποτελεσματικότητα ως προς το πλήθος
των διενεργηθέντων υποθέσεων ερευνών των ΥΕΔΔΕ.
Βραβεία και μόρια
Τα ειδικά βραβεία και η αξιολόγησή τους έχουν ως
εξής:
α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την
ιδιαίτερη συνεισφορά των οργανικών μονάδων στην
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην
εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη
σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με 25 μόρια.
β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των οργανικών
μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων, ή στην
ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εντός και
εκτός επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής. Η αξιολόγηση
του βραβείου ανέρχεται σε 25 μόρια.
γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών
οργανικών μονάδων, με αποτέλεσμα που προάγει το
έργο της Αρχής. Το βραβείο αυτό αξιολογείται με 20
μόρια.
δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας,
τα οποία αξιολογούνται με 20 μόρια.
ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, τα οποία αξιολογούνται με
15 μόρια.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια με
βάση τα οποία αξιολογούνται οι οργανικές μονάδες
εφαρμόζονται επί των ετήσιων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε οργανικής μονάδας και συγκρίνονται

με τα συνολικά αποτελέσματα της Αρχής, όπως αυτά
καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον
ορισμό των προς βράβευση υπηρεσιών, δύναται να
απονέμονται στις διακριθείσες οργανικές μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.
Χρηματικά έπαθλα
Σε οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται
και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται
να απονέμονται χρηματικά βραβεία. Το συνολικό ποσό
κατανέμεται εντός της οργανικής μονάδας στο σύνολο
των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.
Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων
των υπόλοιπων κλάδων, πλην του βοηθητικού προσωπικού, ενώ ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το
προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών,
εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων-νυχτοφυλάκων.
α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει
της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισής του
ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).
β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με
βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος.
γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων
μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά
τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια
άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ ή
στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης
καθηκόντων.
δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους
υπαλλήλους που τελούν σε άδειες ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου.

Kaspersky Lab: Ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Π

αρά την έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης, οι
αναπτυσσόμενες εταιρείες επιτυγχάνουν μεγάλη
αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας εφαρμογές για τη
διαχείριση έργων, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
Αλλά με τα δεδομένα των πελατών να αποτελούν
ένα βασικό στοιχείο αυτών των λύσεων, οι επιχειρήσεις
τα διασφαλίζουν αποτελεσματικά από τους διαρκώς
εξελισσόμενους ψηφιακούς κινδύνους; Σύμφωνα με
την έκθεση της Kaspersky Lab, το 2017, σχεδόν οι
μισές (42%) μικρομεσαίες επιχειρήσειςαντιμετώπισαν
τουλάχιστον μία παραβίαση δεδομένων, παρόλο που
η πλειονότητα (72%) ήταν βέβαια ότι προστατευόταν
αποτελεσματικά από τέτοια περιστατικά.
Οι οργανισμοί μοχθούν
να συνεχίσουν τις εργασίες τους
Για να παραμείνουν ενεργοί, οι μικροί οργανισμοί
πρέπει να συμβαδίζουν με τους ανταγωνιστές τους
και να αναπτύξουν γρήγορα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Η χρήση ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει στην επίτευξη
αυτού του στόχου – για να καταστεί δυνατή η συνεργασία, η διαχείριση και ο προγραμματισμός των έργων
και η αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Για να είναι
επιτυχείς, τα εργαλεία πρέπει να λειτουργούν σωστά
και να είναι προσβάσιμα σε κάθε εργαζόμενο που τα
χρειάζεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνέχεια αυτών
των κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών. Πράγματι,
όταν πρόκειται για την ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής, μία από τις κύριες ανησυχίες για το 40%

των επιχειρήσεων είναι η απώλεια πρόσβασης σε
εσωτερικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που αφορούν
στον πελάτη.
Είναι οι επιχειρήσεις πραγματικά προετοιμασμένες
για παραβίαση δεδομένων;
Εκτός από την πρόσβαση σε υπηρεσίες, τα δεδομένα
που τις στηρίζουν αποτελούν σημαντικό μέρος των
πωλήσεων και του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων
των analytics και των πληροφοριών για τους πελάτες.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες επιχειρήσεις
(94%) αποθηκεύουν οικονομικές αναφορές, καθώς
και προσωπικά δεδομένα πελατών – όπως αριθμούς
λογαριασμού (80%) και δεδομένα τραπεζικών καρτών
(78%) – σε συσκευές εργαζομένων, σε εσωτερικούς
server και σε δημόσια cloud.
Ωστόσο, αυτή η αφθονία δεδομένων συνεπάγεται
επίσης αυξημένο κίνδυνο παραβίασης. Παρόλο που
φαίνεται ότι οι οργανισμοί είναι έτοιμοι γι’ αυτό – το
72% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι σί-

γουροι ότι είναι καλά ή πλήρως εξοπλισμένοι όσον
αφορά στην προστασία των δεδομένων – αυτή η αίσθηση της ασφάλειας φαίνεται να είναι υπερβολική.
Το 2017, το 42% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
υπέστη τουλάχιστον ένα περιστατικό που επηρεάζει
την ασφάλεια των δεδομένων, με πάνω από το ένα
τέταρτο (27%) των εταιρειών να έχει υποστείμεταξύ
δύο και πέντε παραβιάσεων.
Σε περισσότερο από το 40% των περιπτώσεων ήταν
τα αποθηκευμένα στον οργανισμό προσωπικά δεδομένα πελατών που επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα
αυτών των περιστατικών.
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι
υπηρεσίες συνεργασίας και άλλες ψηφιακές εφαρμογές
μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική
επιτυχία. Αλλά για να διασφαλιστεί ότι δεν προσθέτουν
ένα στρώμα ευπάθειας και κινδύνου στον οργανισμό,
είναι ζωτικής σημασίας να σκεφτόμαστε την ασφάλειά
τους και τα δεδομένα που διατηρούν. Καθώς οι υποδομές πληροφορικής καθίστανται πιο περίπλοκες, οι
επιχειρήσεις μπορούν να χάσουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Για να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των οργανισμώνπου πέφτουν θύματα τυχαίων
παραβιάσεων ή προγραμματισμένων επιθέσεων, η
ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής πρέπει να
γίνει εξίσου σημαντική για την επιτυχία όσο οι οικονομικές, νομικές και προσωπικές παράμετροι», σχολίασε
ο Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing
της Kaspersky Lab.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πώς «αδρανοποιείται» το τέλος επιτηδεύματος
Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, «μπλοκάκια»

Τ

η δυνατότητα να γλιτώσουν από την επιβάρυνση
με τέλος επιτηδεύματος ή να πληρώσουν μειωμένο
τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018 έχουν
πλέον όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,
καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» έχουν δηλώσει στην εφορία «αδράνεια» ή βρίσκονται στην κατάσταση αυτή αλλά δεν το έχουν ακόμη δηλώσει.
Η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή σχετικά με τις απαλλαγές από το
τέλος επιτηδεύματος προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι
από το φορολογικό έτος 2018 και εξής εξαιρούνται
από την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου
τέλους, το οποίο κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ
τον χρόνο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες που βρίσκονται σε αδράνεια. Δεδομένου
ότι με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε η απαλλαγή
ισχύει από την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, οι δικαιούχοι της απαλλαγής αυτής θα δουν το όφελος
από την εφαρμογή της το επόμενο έτος με την υποβολή
και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
για το 2018.
Mε πρόστιμο
Συγκεκριμένα, από το τέλος επιτηδεύματος θα απαλλαγούν πλήρως οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» οι οποίοι
έχουν ήδη δηλώσει «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018,
στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ καθώς και
όσοι θα δηλώσουν εκ των υστέρων «αδράνεια» για
ολόκληρο το έτος 2018. H απαλλαγή θα χορηγηθεί
κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα καταθέσουν του χρόνου οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι.
Δηλαδή στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που θα υποβάλει
κάθε φορολογούμενος αυτής της περίπτωσης, δεν θα
αναγράφεται τέλος επιτηδεύματος.
Όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και
εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» δεν έχουν δηλώσει ακόμη
ότι βρίσκονταν σε «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018,
προκειμένου να απαλλαγούν πλήρως από το τέλος
επιτηδεύματος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων
εισοδήματος που θα καταθέσουν του χρόνου, θα
πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις
μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ.
Ως ημερομηνία έναρξης της «αδράνειας» θα πρέπει να
δηλώσουν την 1η-1-2018. Με την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν
πρόστιμο, για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ
για όλους τους υπόχρεους.
Μειωμένο τέλος
Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια»
τέθηκαν σε «αδράνεια» κάποια χρονική στιγμή μέσα
στο 2018, εφόσον έχουν ήδη δηλώσει το γεγονός

αυτό στη ΔΟΥ ή εφόσον το δηλώσουν
εκπρόθεσμα πληρώνοντας πρόστιμο 100
ευρώ, θα πληρώσουν το 2019 το τέλος
επιτηδεύματος της χρήσης του 2018 μειωμένο κατά ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έπαψαν
να έχουν δραστηριότητα μέσα στο έτος
αυτό.
Ειδικότερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση,
το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος θα περιοριστεί ανάλογα με τους μήνες στους
οποίους ο υπόχρεος είχε δραστηριότητα
εντός του 2018. Χρονικό διάστημα άσκησης δραστηριότητας μεγαλύτερο των 15
ημερών μέσα σε έναν μήνα θα λογίζεται
ως ολόκληρος μήνας.
Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, οι ενδιαφερόμενοι να
απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος λόγω αδράνειας θα πρέπει να προσέξουν την εξής λεπτομέρεια:
καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος κατά το οποίο
έχουν δηλώσει ή πρόκειται να δηλώσουν ότι βρίσκονταν
σε αδράνεια εντός του 2018 θα πρέπει να μην έχουν
πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή. Δηλαδή, δεν θα
πρέπει να έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο αλλά ούτε
και να έχουν λάβει κάποιο τιμολόγιο. Οποιασδήποτε
μορφής συναλλαγή -πώληση ή αγορά προϊόντος ή
αγαθού, παροχή ή λήψη υπηρεσίας- ακυρώνει αυτόματα
την αδράνεια.
Τα ποσά του ετήσιου τέλους
Σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρηματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα υποχρεούνται κάθε χρόνο να καταβάλλουν μαζί με τον
φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, το οποίο
ανέρχεται ετησίως σε:
• 800 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς
τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως
200.000 κατοίκους,
•1.000 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις
με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
•650 ευρώ, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες,
•600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα
Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες καθώς
και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή
για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή
ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με
μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των
ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται
ετησίως σε:
•400 ευρώ, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό
τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

Καταργείται ο ΕΦΚ στο κρασί
Κατατέθηκε η τροπολογία

Τ

ροπολογία που καταργεί τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί από την 1η Ιανουαρίου
του 2019 κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το
υπουργείο Οικονομικών, στο σχέδιο νόμου για την
κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, που ψηφίζεται απόψε.
Σημειώνεται ότι σήμερα ο Ειδικός Φόρος Κατα-

νάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί ορίζεται στα
20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
Στόχος της τροπολογίας είναι η ενίσχυση των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
παραγωγής οίνου και η αντιμετώπιση στρεβλώσεων
που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού.

• 500 ευρώ, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με
πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
Ποιοι εξαιρούνται ήδη
Εξαιρούνται ήδη από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:
• Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
• Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε
χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά
κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
•Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν
παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
• Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον
υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής
τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος
της ηλικίας.
Ποιοι άλλοι θα εξαιρεθούν
Με την τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε
πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται ότι, από το φορολογικό έτος 2018 και εξής, εξαιρούνται από το
τέλος επιτηδεύματος και οι ακόλουθες κατηγορίες:
•Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων ανεξαρτήτως εάν έχει
παρέλθει ή όχι πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή
πτώχευσης.
• Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ν. 4384/2016.
• Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985.
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Νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» προϋπολογισμού 200 εκατ.
Αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του επόμενου έτους

Έ

να νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», προϋπολογισμού
200 εκατ. ευρώ, έχει στα σκαριά το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», το καινούργιο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του
επόμενου έτους, με στόχο να μειώσουν το ενεργειακό
τους «αποτύπωμα» 20.000 διαμερίσματα και κατοικίες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι όροι του προγράμματος θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς του
«Εξοικονομώ κατ' Οίκον» που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έτσι, θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για τις επιλέξιμες
κατοικίες, ενώ ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα μπορούν να γίνουν θα είναι και πάλι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου,
η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αλλά και η
αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης.
Επίσης, θα προβλέπεται κλιμακούμενη επιδότηση,
ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ
θα υπάρχουν και πάλι κοινωνικά κριτήρια, με τη μορφή
προσαύξησης για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Έτσι, όπως και στο τρέχον «Εξοικονομώ», θα υπάρχουν
7 εισοδηματικές κλίμακες, ενώ για κάθε προστατευόμενο
μέλος η επιχορήγηση θα αυξάνεται κατά 5%, με μέγιστο
ποσοστό επιδότησης το 70%.
Η υποβολή αιτήσεων
Επίσης, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καλύψουν τον
υπόλοιπο προϋπολογισμό των προβλεπόμενων παρεμβάσεων είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια
κεφάλαια.
Παράλληλα, και αυτήν τη φορά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας θα γίνεται η παρακολούθηση της

διεκπεραίωσής τους. Ωστόσο, πρόθεση
του ΥΠΕΝ είναι εξαρχής η πλατφόρμα να
«ανοίγει» διαδοχικά ανά ομάδες Περιφερειών, και όχι πανελλαδικά, ώστε να μην
υπερφορτωθεί.
Ενεργειακή αναβάθμιση
Το νέο «Εξοικονομώ» εντάσσεται στις
δράσεις που θα θέσει σε εφαρμογή το
ΥΠΕΝ το αμέσως επόμενο διάστημα για
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηριακού τομέα, ο οποίος αποτελεί σημαντικό «πυλώνα» του περιορισμού
της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας,
με στόχο, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), να
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 1,5% κάθε
έτος, έως το 2030. Έτσι, το ΕΣΕΚ προβλέπει
ότι έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας θα ανακαινισθεί
ή θα αντικατασταθεί το 10% του υπάρχοντος αποθέματος
κατοικιών. Ένα ποσοστό που, όπως έχει αναφέρει σε
ομιλίες του ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης, «μεταφράζεται» στην ενεργειακή αναβάθμιση 40.000 κατοικιών
τον χρόνο, δηλαδή περίπου όσων θα ανακαινισθούν
μέσω του προγράμματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή
σε εξέλιξη.
Τα κτήρια του Δημοσίου
Στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ προβλέπεται επίσης η ενεργειακή
αναβάθμιση και ανακαίνιση σε ετήσια βάση τουλάχιστον
του 3% του συνολικού εμβαδού των κτηρίων που χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση έως
το 2030.
Γι' αυτό τον σκοπό, όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης σε

ομιλία του σε πρόσφατο συνέδριο, προωθείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων κτηρίων.
Επίσης, σχεδιάζονται εξειδικευμένα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης για τη βιομηχανία και τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
Το τρέχον πρόγραμμα
Σε ό,τι αφορά το τρέχον «Εξοικονομώ», βρίσκεται σε
τροχιά ολοκλήρωσης η φάση των υπαγωγών των δικαιούχων, έχοντας ήδη πάρει το «πράσινο φως» 39.793
αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 524,9
εκατ. ευρώ, με συνέπεια να έχει ήδη καλυφθεί περίπου
το 70% των κεφαλαίων του προγράμματος. Με βάση
τα στατιστικά στοιχεία των υπαγωγών στο πρόγραμμα,
η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων αφορά τα
χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς επίσης και κατοικίες
χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

ΕΖΑ και ΚΑΕ Ολυμπιακός
συνεχίζουν μαζί για ακόμη 3 χρόνια
Με μια μεγάλη γιορτή επισφραγίστηκε η χορηγική συνεργασία των εζα Fine Lager
και εζα Premium Pilsener με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η
ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσαν την τριετή
ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας
τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στο The Darling
Bar, στον Πειραιά.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
οι κορυφαίες εζα Fine Lager και εζα Premium
Pilsener, κύριοι χορηγοί της ομάδας μπάσκετ
του Ολυμπιακού τα τελευταία 2 χρόνια, θα
συντροφεύσουν την ομάδα για μία ακόμη
αγωνιστική περίοδο.
Στελέχη της εταιρείας, φίλαθλοι, κορυφαίοι αθλητικογράφοι καθώς και οι παίχτες
της ομάδας βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν
όλοι μαζί να επισφραγίσουν αυτή τη σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνη, μεταξύ της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης και του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας
έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Τζώρτζη Κανακάρη, τον Διευθυντή
Marketing & Εμπορικής Ανάπτυξης του Ολυμπιακού,
Νίκο Λεπενιώτη και τον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Ντέιβιντ Μπλατ.
Με αφορμή την ανακοίνωση της συνεργασίας, ο
Τζώρτζης Κανακάρης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής
Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη
η χαρά μας που ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με
τον Ολυμπιακό, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνεργασία μας, μας γεμίζει υπερηφάνεια, γιατί γινόμαστε
κι εμείς μέρος ενός Θρύλου. Έχουμε πείσμα για τον

πρωταθλητισμό, πάθος γι’ αυτό που κάνουμε και είμαστε αφοσιωμένοι σε όλα τα επίπεδα. Με πίστη και
συνέπεια φτιάχνουμε μοναδικές μπίρες, με το σωστό
τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μπουκάλι
μπίρας που φτιάχνουμε. Η σκληρή προσπάθεια και οι
προσήλωση στους στόχους μας, με ισχυρούς συμμάχους όπως ο Ολυμπιακός, πιστεύουμε πως θα μας
αναδείξει νικητές!»
Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Ντέιβιντ Μπλατ,
μίλησε για αυτή τη συνεργασία, τονίζοντας: «Πάντα
πίστευα πως το σήμα κατατεθέν ενός επιτυχημένου
προγράμματος φτιάχνεται από τους ανθρώπους που
εμπλέκονται σε αυτό. Εμείς ως ομάδα και ο Ολυμπιακός
ως οργανισμός είμαστε περήφανοι και αισθανόμαστε
τιμή για τη συνεργασία με τις μπίρες εζα Fine Lager
και εζα Premium Pilsener. Πάντα πίστευα πως τα

αποτελέσματα δεν είναι αυτά που σε οδηγούν, αλλά αυτά που έπονται. Αν λειτουργείς σωστά, έχεις καλούς συμπαίκτες
και καλούς συνεργάτες και βάζεις πάνω
από όλα την ευπρέπεια της δουλειάς σου,
τότε θα έχεις την ευκαιρία τελικά να επιτύχεις. Σας ευχαριστούμε και είμαστε περήφανοι που είμαστε συνεργάτες σε αυτό
το project και θα συνεχίσουμε να σας εκπροσωπούμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο».
Ο Διευθυντής Marketing και Εμπορικής
Ανάπτυξης του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης, υποστήριξε: «Είναι μεγάλη μας
χαρά που βρισκόμαστε σε έναν τόσο ωραίο χώρο, σε
έναν φυσικό χώρο για την μπίρα, προκειμένου να παρουσιάσουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας
για τρία ακόμη χρόνια με την Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα αυτά
τα χρόνια συνεργασίας μας, έχουμε βοηθήσει ο ένας
τον άλλο να εξελιχθεί το brand του. Χαιρόμαστε,
όμως και για έναν επιπλέον λόγο γι’ αυτή τη συνεργασία. Επειδή πρόκειται για μια ελληνική εταιρία, η
οποία προσπαθεί να κερδίσει το δικό της μερίδιο
στην πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική αγορά της
μπίρας στην Ελλάδα. Χαιρόμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα
που στηρίζουμε μια 100% ελληνική προσπάθεια. Ευχαριστούμε την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης για
τη στήριξη και εύχομαι να έχουμε πολλές χαρούμενες
στιγμές και να τις γιορτάσουμε όλοι μαζί!».
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TO KOKKINO KPAΣI MEIΩNEI ΣTO MIΣO
TON KINΔYNO KATAPPAKTH

Επιπτώσεις σε περιβάλλον –
υγεία από την αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων

M

Ε

ια νέα μελέτη αναφέρει ότι η
μέτρια κατανάλωση κόκκινου
κρασιού μπορεί να συρρικνώσει στο
μισό τον κίνδυνο για καταρράκτη.
H έρευνα αποτέλεσε μέρος μιας
μεγαλύτερης μελέτης για τις ηλικιακές
ασθένειες των ματιών στο Pέικιαβικ,
μια πενταετής έρευνας που περιέλαβε
αρχικά 1.045 ανθρώπους, ηλικίας 50
ετών και άνω.
Aπό το σύνολο των ανθρώπων που
έλαβαν μέρος ένα μεγάλο μέρος αυτών και πιο συγκεκριμένα 846 άνθρωποι περιλήφθηκαν στη μελέτη
για τον καταρράκτη.
Ξεκινώντας από το 1996, οι άνθρωποι που έλαβαν μέρος υποβλήθηκαν σε εξετάσεις ματιών και συμπλήρωσαν λεπτομερή
ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές
και καταναλωτικές συνήθειές τους. Aπό τους
846 συμμετέχοντες, οι 318 ταξινομήθηκαν
σαν απλοί καταναλωτές ποτών, 300 ήταν μέτριοι καταναλωτές ποτών και 18 πολύ καλοί
καταναλωτές ποτών. Mετά από πέντε χρόνια
το 32,2% των μη καταναλωτών ποτών και το
22% αυτών που κατανάλωναν αλκοόλ εμφάνισαν καταρράκτη.
Aνάμεσα στους καταναλωτές αυτοί που έπιναν μπύρα εμφάνισαν καταρράκτη σε υψηλότερο ποσοστό, ακολούθησαν όσοι έπιναν

βαριά αλκοολούχα ποτά σε χαμηλότερο ποσοστό και όσοι έπιναν κόκκινο κρασί ήρθαν
τελευταίοι σε εμφάνιση καταρράκτη.
Στην μελέτη δεν υπάρχουν στοιχεία για καταναλωτές λευκού κρασιού γιατί το λευκό
κρασί δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη χώρα
που έγινε η μελέτη, στην Iσλανδία.
Aφού έλαβαν υπ’ όψη τους διάφορα στοιχεία
όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης και άλλους παράγοντες οι υπεύθυνοι της αγοράς κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές που πίνουν με μέτρο, έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καταρράκτη συγκριτικά
με τους μη καταναλωτές αλκοολούχων.

Ζεστό μπάνιο: Τα οφέλη του
για τον μεταβολισμό και την υγεία

Τ

πιπτώσεις στην
υγεία και το
περιβάλλον επιφέρει η αλόγιστη
χρήση φυτοφαρμάκων, όπως επισημάνθηκε σε
ημερίδα στο Πολύκεντρο Σητείας.
Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη
ενημέρωσης του
κοινού στην Κρήτη για τις συνέπειες από τα φυτοφάρμακα.
Οπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση με τα συμπεράσματα
ημερίδας για τις επιπτώσεις από
τη μακροχρόνια έκθεση σε φυτοφάρμακα, «η εντατικοποίηση
της παραγωγής, η αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων, οι επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, της μη
ορθής διαχείρισης ενεργειακών
και φυσικών πόρων, η ανεπάρκεια
εκπαίδευσης και κατάρτισης ψεκαστών αλλά και του ελέγχου
ψεκαστικών μηχανημάτων, η έλλειψη ενημέρωσης και η ανυπαρξία ειδικού κέντρου συλλογής
και ανακύκλωσης των δεκάδων
εκατομμυρίων κενών φιαλών συσκευασίας φυτοφαρμάκων είναι
παράγοντες που διαταρράσουν
τα οικοσυστήματα και αυξάνουν
τη νοσηρότητα».
Ακόμα τονίστηκε ότι «οι κατ’εξακολούθηση χορηγήσεις άδειας
κυκλοφορίας σε απαγορευμένα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυτοφάρμακα, η προσπάθεια νομοθέτησης επαναχρησιμοποίησης
ληγμένων φυτοφαρμάκων, η ανάπτυξη εμπορίας και χρήσης απαγορευμένων, λαθραίων και πλαστών φυτοφαρμάκων επιβαρύνουν την υγεία των ψεκαστών,
των περιοίκων, των καταναλωτών,
το περιβάλλον και το Ελληνικό

α οφέλη του μπάνιου, ανεξάρτητα από τη
Επιπλέον, απελευθερώνεται νιτρικό οξύ που
θερμοκρασία του νερού, είναι επιστημονικά
χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει την
επιβεβαιωμένα.
πίεση του αίματος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης, ένα
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένα καυτό μπάνιο
ζεστό μπάνιο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση
βελτιώνει την κατάσταση των φλεγμονών και
των επιπέδων φλεγμονής και σακχάρου στο
βοηθά στο μεταβολισμό της γλυκόζης στους
αίμα, ιδιαίτερα στους υπέρβαρους άνδρες που
υπέρβαρους άντρες που κάνουν καθιστική ζωή.
κάνουν καθιστική ζωή.
Επίσης, συμβάλει στη βελτίωση του μεταβολιΗ ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι το ζεστό μπάνιο
σμού σε πληθυσμούς που δεν μπορούν αντιμπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε όσες θερκειμενικά να ασκηθούν σωματικά. Τέτοιοι είναι
μίδες θα καίγατε με τη γυμναστική, βοηθώντας
οι άνθρωποι που υποφέρουν από άσθμα, έχουν
σας να χάσετε βάρος.
υποστεί διάσειση ή είναι τραυματισμένοι.
Το σωματικό στρες, όπως αυτό που προκαλεί
η άσκηση, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα μιας
φλεγμονώδους χημικής ουσίας (IL-6), η
οποία ενεργοποιεί την απελευθέρωση
αντιφλεγμονωδών ουσιών για την καταπολέμηση της επικίνδυνης για την υγεία
χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού.
Αν όμως δεν μπορείτε για οποιοδήποτε
λόγο να κάνετε γυμναστική, η παραμονή
στη μπανιέρα με καυτό νερό, μπορεί να
βελτιώσει τον μεταβολισμό και τα επίπεδα
Υλικά συνταγής
σακχάρου στο αίμα, απελευθερώνοντας
1 ποτήρι λάδι
μια ουσία που μειώνει την αρτηριακή πίε1 ποτήρι μπύρα
ση, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.
1 ποτήρι ζάχαρη
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του
1 κ.γλ. σόδα
Loughborough ανέλυσαν δέκα υπέρβα1 πρέζα αλάτι
ρους άντρες που έκαναν καθιστική ζωή,
1 κ.σ. κανελογαρίφαλα
αφού έμειναν επί μία ώρα σε μπανιέρα
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
με νερό στους 38 βαθμούς.
αλεύρι γ.ο.χ όσο πάρει (περίπου 1.200 γραμ.)
Οι άνδρες υποβλήθηκαν σε αιματολογικό τεστ πριν, αμέσως μετά και δύο
Για το σιρόπι
ώρες αργότερα για να ελεγχθούν τα επί1 ποτήρι μέλι
πεδα γλυκόζης και ινσουλίνης, καθώς και
2 ποτήρια νερό
τα επίπεδα φλεγμονών. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι ένα ζεστό μπάνιο αυξάνει τα
επίπεδα του φλεγμονώδους χημικού ILΓια το γαρνίρισμα
6 στην κυκλοφορία του αίματος. Το ίδιο
καρύδια (μέτρια κοπανισμένα)
παρατηρείται και όταν γυμναζόμαστε.
Όταν το IL-6 φτάσει στην κορύφωσή του,
Εκτέλεση
ακολουθεί η ροή ουσιών που καταπολεΓια τα εύκολα μελομακάρονα με μπύρα, βάζουμε όλα τα
μούν τα μη υγιή επίπεδα φλεγμονών.

Δημόσιο. Παρά τις εξαγγελίες, είναι εμφανές το αδιέξοδο της
εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής, της εξάρτησης και του εθισμού σε παλιές πολιτικές.
Ερευνα
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι
«για τις γεωργικές περιοχές της
Κρήτης θερμοκηπιακής και μη
καλλιέργειας έχει δημοσιευθεί η
πολυβραβευμένη εργασία του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας
και Διευθυντή του Ακτινολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου Αγ.
Νικολάου κ. Δολαψάκη Γεωργίου
και των κ.κ. Βλαχονικολή Ιωάννη,
Βαρβέρη Χαράλαμπου και Τστσάκη Αριστείδη. Στην έρευνα αυτή
γίνεται συσχέτιση της μακροχρόνιας έκθεσης σε φυτοφάρμακα
με τα παθολογικά υπερηχογραφικά και μαστογραφικά ευρήματα
σε γυναίκες μέσης ηλικίας, ενδεικτικά για πρόκληση καρκίνου
μαστού. Στο ανδρολογικό εργαστήριο του Κέντρου Γονιμότητας
Κρήτης διαπιστώθηκε πρόσφατα
ότι το 35% των σπερματοζωαρίων
ανδρών – μονίμων κατοίκων σε
περιοχές θερμοκηπιακής καλλιέργειας του Δήμου Σητείας, είχε
κατακερματισμούς DNA, ενδεικτικοί της χαμηλής ικανότητας
γονιμότητας».

ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολα μελομακάρονα με μπύρα

υλικά σε μια λεκάνη και ανακατεύουμε προσθέτοντας το
αλεύρι μέχρι να είναι η ζύμη εύκολη στο πλάσιμο και μαλακή.
Πλάθουμε τα μελομακάρονα και τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο
στους 170οC για 20’- 25’, για να είναι αφράτα.
Για το σιρόπι
Βράζουμε το νερό με το μέλι για 5’. Όταν κρυώσουν τα μελομακάρονα, τα σιροπιάζουμε στο ζεστό σιρόπι και τα πασπαλίζουμε με το κοπανισμένο καρύδι.
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Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις
για βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ε

γχειρίδιο με τις βασικές φορολογικές υποχρεώσεις
για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της
οικονομίας διαμοιρασμού, με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών
πλατφορμών, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Όπως αναφέρει, βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της
οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση
ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Ψηφιακές πλατφόρμες νοούνται όσες παρέχουν
εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης
ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του
ακινήτου.
Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες
μισθώσεις ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, είναι οι εξής:
1. να καταχωρήσετε το ακίνητο στην ειδική εφαρμογή
Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακινήτων στον ιστότοπο της
ΑΑΔΕ και, συγκεκριμένα, στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Με την εγγραφή του κάθε ακινήτου
χορηγείται Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
2. να αναγράφετε σε εμφανές σημείο τον ΑΜΑ σε κάθε
ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς
και σε κάθε άλλο μέσο προβολής
3. να υποβάλετε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για
καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση. Η προθεσμία της κάθε
δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την
ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
Όπως υπογραμμίζει η ΑΑΔΕ, απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
είναι η καταχώρηση του ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων
4. να οριστικοποιείτε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει
στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις
28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το
φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.
Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί Ειδικό Σήμα Λει-

τουργίας (ΕΣΛ) Τουριστικής Επιπλωμένης Έπαυλης του
Ειδικού Καθεστώτος και μισθώνεται βραχυχρόνια μέσω
των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού,
τότε οφείλετε:
1. να καταχωρήσετε την έπαυλη στο «Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής». Η καταχώρηση αυτή όμως δεν
θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου
(ΑΜΑ), αλλά αντί του ΑΜΑ θα αναρτάται στις ψηφιακές
πλατφόρμες ο αριθμός ΕΣΛ, με το πρόθεμα ΕΣΛ στην
αρχή.
2. να υποβάλετε τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής»
για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση. Η προθεσμία της κάθε
δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την
ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων.
3. να οριστικοποιήσετε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»
έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί
το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.
Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει πως, όταν Τουριστικές Επιχειρήσεις
προβαίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών τους
καταλυμάτων, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού, οφείλουν να αναρτούν σε
κάθε καταχώρηση καταλύματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
(ΕΣΛ) που διαθέτουν.
Για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου μέσω ψηφιακών
πλατφορμών, εξαιρετικά και έως 30/11/2018 οφείλετε:
1. να καταχωρήσετε το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής» εφ’ όσον έχει αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες από 01/01/2018 έως 30/11/2018,
2. να υποβάλετε Συγκεντρωτική Δήλωση Βραχυχρόνιας
Διαμονής ανά ακίνητο για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
που έχουν συναφθεί μέσω ψηφιακών πλατφορμών από
01/01/2018 έως 31/10/2018 (ημερομηνία αναχώρησης
μισθωτή από το ακίνητο), ακόμη και αν αυτές οι μισθώσεις
έχουν ήδη δηλωθεί στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Δήλωση τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί

ήδη σε Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου μέσω ψηφιακών
πλατφορμών.
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται
εκτός ψηφιακών πλατφορμών, με προφορικές ή γραπτές
συμφωνίες, αντιμετωπίζονται όπως οι κοινές αστικές μισθώσεις και θα πρέπει:
1. να υποβάλετε για κάθε μίσθωση «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (μισθωτήριο) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής
της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας στο Είδος μίσθωσης: «Βραχυχρόνια
μίσθωση εκτός ψηφιακής πλατφόρμας».
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι
το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι
το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης
2. να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη
μίσθωση του ακινήτου σας στην Αναλυτική Κατάσταση
για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2) και
να την συνυποβάλετε με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους που αφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
τον σύνδεσμο εισόδημα - μισθωτήρια ακινήτων.
Εάν μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητο τόσο με χρήση
όσο και χωρίς χρήση ψηφιακών πλατφορμών ισχύουν
όλα τα παραπάνω αντίστοιχα.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Χειμερινοί προορισμοί

Επτάλοφος - Αγόριανη
Τ

ο διαμάντι του Παρνασσού! Πνιγμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με έλατα, πλατάνια,
καρυδιές, καστανιές και κερασιές να συνθέτουν ένα απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό
τοπίο, κερδίζει αμέσως όποιον «ξεγλιστρήσει»
από την πασίγνωστη Αράχωβα.
Σε υψόμετρο από 850 έως 940 μέτρων,
πάνω σε επτά λόφους στην αγκαλιά του
Παρνασσού, βρίσκεται ένας τόπος βγαλμένος
από παραμύθι. Η Άνω Αγόριανη ή Επτάλοφος
όπως είναι η νέα της ονομασία, αποτελεί
ένα πραγματικό διαμάντι του βουνού του
Απόλλωνα. Πνιγμένη κυριολεκτικά σε έλατα
και πλατάνια κερδίζει αμέσως όποιον «ξεγλιστρήσει» από την πασίγνωστη Αράχωβα.
Δραστηριότητες
Η Αγόριανη των τεσσάρων εποχών, προσφέρει στον
επισκέπτη της όλες τις απολαύσεις του βουνού, με
διαφορετικά «χρώματα κι αρώματα» για κάθε εποχή
(βλ. παρακάτω).
Απολαυστικές είναι οι βόλτες στα σοκάκια της Αγόριανης που συνοδεύονται από τον ήχο του καταρράκτη,
τα κουδούνια των κοπαδιών και τα κελαηδήματα
των πουλιών.
Στο χωριό που σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Νεράιδες χόρεψαν για χάρη του Θεού Απόλλωνα, μπο-

στον Παρνασσό… και όχι μόνο.

ρείτε να απολαύσετε το τοπίο κάνοντας πεζοπορία,
ορειβασία, ποδήλατο βουνού και φυσικά σκι και
snowboard στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
που απέχει μόλις 22 χιλιόμετρα από την Αγόριανη.
Η βασίλισσα του χιονιού
Αγόριανη όπως λέμε… Αυστρία. Λένε, ότι αν δεν
έχεις δει την Αγόριανη χιονισμένη, δεν έχεις δει
τίποτα. Οι χιονοπτώσεις στην Αγόριανη είναι συχνό
φαινόμενο τον χειμώνα, γεγονός που σε συνδυασμό
με το ελατοδάσος, συντελεί στη σύνθεση ενός μοναδικού παραμυθένιου τοπίου. Κυριολεκτικά. Δικαίως
έχει αποκτήσει τη φήμη της βασίλισσας του χιονιού

Αξίζει να δείτε
Το Λαογραφικό Μουσείο Επταλόφου βρίσκεται
στο κέντρο του οικισμού, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η επίσκεψη στο μουσείο δίνει την ευκαιρία στον περιηγητή να γνωρίσει από «κοντά» τα ήθη και έθιμα της περιοχής
καθώς και τον τρόπο ζωής στα παλαιότερα χρόνια.
Η Αγία Τριάδα, η Αγία Παρασκευή, η Βρωμόβρυση, το Πυργάκι, η πηγή Βασιλική με το χωνευτικό νερό, είναι ιδανικά σημεία για πεζοπορία
ή ποδήλατο, αλλά και για ρομαντικούς περιπάτους μέσα σε μια φύση, που προσφέρει απλόχερα
την ομορφιά και τον καθαρό αέρα της. Αν είστε
τυχεροί μπορεί να δείτε σκιουράκια, αγριογούρουνα,
κοτσύφια, πέρδικες, γεράκια και αετούς που ζουν
στην περιοχή.
Γαστρονομία
Η Αγόριανη είναι γνωστή για τα παραδοσιακά της
προϊόντα, όπως τα φασόλια που έχουν πάρει ασημένιο
μετάλλιο στην Δ.Ε.Θ., ντομάτες, εξαιρετικό μέλι Παρνασσού, τσάι Παρνασσού, κεράσια, καρύδια, μήλα
φιρίκια, καθώς και τα φημισμένα τυροκομικά προϊόντα.

