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Κυκλοφόρησε

το τεύχος Ιουλίου

Enjoy
your stay
and stay
safe
«Enjoy your stay and stay safe» η νέα καμπάνια για τον τουρισμό
Τη νέα της ενημερωτική καμπάνια για τον κορωνοϊό, εν όψει του ανοίγματος της χώρας για τον
τουρισμό την 1η Ιουλίου, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η καμπάνια της ΓΓ
Πολιτικής Προστασίας έχει τίτλο και κεντρικό μήνυμα: «Enjoy your stay and stay safe» («απολαύστε τη
διαμονή σας και μείνετε ασφαλείς». Πρόκειται για ένα «πακέτο» 9 Οδηγιών για τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, με δεδομένο ότι από 1η Ιουλίου «ανοίγουν» 41 πύλες εισόδου
στη χώρα (27 αεροδρόμια, 7 χερσαία σημεία εισόδου και 7 λιμάνια).
Σκοπός της ενημερωτικής καμπάνιας, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση
πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι η
παροχή έγκυρης ενημέρωσης, ώστε το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού να γίνει με όρους ασφάλειας για
όλους, επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι σε όλες τις πύλες εισόδου θα
υπάρχει σχετική σήμανση με οδηγίες, ενώ θα μοιράζεται και έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Εννέα οδηγίες της καμπάνιας για τον τουρισμό
Η καμπάνια για τον τουρισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την
Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού
σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, έτσι ώστε όλοι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια
να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορωνοϊό.
Οι οδηγίες προς τους τουρίστες είναι οι εξής:
- να χρησιμοποιείτε συχνά αντισηπτικό
- να φοράτε μάσκα
- να κρατάτε αποστάσεις
- να πλένετε τα χέρια σας συχνά και σχολαστικά
- μην αγγίζετε το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας
- να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες
- να πετάτε τις μάσκες και τα γάντια σε κάδους απορριμμάτων
- να βήχετε ή να φτερνίζεστε στον αγκώνα σας ή ένα χαρτομάντιλο
- να προτιμάτε ανέπαφες συναλλαγές όπου αυτό είναι δυνατό

με επίκαιρη αρθρογραφία:

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ:

Πώς διαμορφώνεται η νέα
εργασιακή πραγματικότητα
του Γεώργιου Ι. Κουτσούκου

[Δικηγόρος - LL.M]

Οι κρυφοί
κωδικοί

στη σελίδα 7

Ε1

του Τσουκαλά-Τζίκα Παναγιώτη
[Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης]
στη σελίδα 15

Δείτε περισσότερα
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
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Απαλλάσσονται οι αγρότες
από το τέλος
επιτηδεύματος του 2019

Τα SOS για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Μ

έχρι τις 31 Αυγούστου έχουν προθεσμία χιλιάδες ιδιοκτήτες να αποκαλύψουν τα αδήλωτα
τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους δήμους.
Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση είναι μεγάλο, αφού
όσοι εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών και από πρόστιμα.

Τι να προσέξετε
Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης των ξεχασμένων τετραγωνικών οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να προσέξουν 10 σημεία-SOS:
1. Διορθώσεις στο Ε9: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μόλις επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα
έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους
όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια με τα όσα έχουν δηλωθεί στον οικείο δήμο. Όσοι εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις στην επιφάνεια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 καλό είναι να
διορθώσουν πρώτα τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν οι διορθώσεις στους δήμους. Η υποβολή
διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε φορολογουμένου στο σύστημα Taxisnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης εκδίδεται
νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.
2. Συνιδιοκτησία: Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του
ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.
3. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού: Δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο καθώς επιβαρύνονται με ΤΑΠ.
4. Κτίσματα εκτός σχεδίου: Θα πρέπει να δηλωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
5. Βοηθητικοί χώροι – πάρκινγκ: Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες,
όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοτούμενους.
6. Πιλοτές: Δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές,
ενώ δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι.
7. «Αέρας»: Ο αέρας που αναφέρεται στο συμβόλαιο μιας οριζόντιας σύστασης ως δικαίωμα υψούν
δηλώνεται ως μη ηλεκτροδοτούμενο.
8. Λιγότερα τετραγωνικά: Αν τα τετραγωνικά μέτρα του Περιουσιολογίου (Ε9) είναι λιγότερα από
αυτά που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ, η δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας.
9. Μεταβολή επιφάνειας: Η δήλωση διόρθωσης δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του εμβαδού
του ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ.
10. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κάθε δήλωση διόρθωσης
των τετραγωνικών μέτρων γίνεται ανά αριθμό παροχής.

Αναστέλλεται για τους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του
τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019,
όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
«Έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας
και θα συνιστούσε παραλογισμό, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, να επιβαρυνθούν οι αγρότες με
την καταβολή τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με
απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούμε στην
αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική
ρύθμιση», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.
Οι ωφελούμενοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι
εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την
31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν για τα φορολογικά έτη
από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής
τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.
Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, «η δημιουργία ή
ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της προκαταβολής φόρου, που θα
ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».

Στο 1 δισ. ο τρίτος κύκλος
για την επιστρεπτέα
προκαταβολή
Το νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την τρίτη φάση του προγράμματος των φθηνών κρατικών δανείων που θα είναι
στοχευμένη σε επιχειρήσεις του τουρισμού και
της εστίασης οι οποίες έχουν υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κρίση της πανδημίας.
Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 139.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση για τον δεύτερο κύκλο της
επιστρεπτέας προκαταβολής και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται
πλέον στο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων των επιχειρήσεων για να καθορίσουν το ύψος
του ποσού που θα μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση.
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Πώς μπορείτε
να πάρετε τη

φοροέκπτωση
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ε ένα απλό e- mail θα μπορέσουν
να καρπωθούν τελικά την έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση του σχετικού μέτρου.
Πρόκειται για τις περίπου 160.000 επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να πληρώσουν
εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
Μαρτίου και τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή
φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου και τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Για την εμπρόθεσμη πληρωμή δικαιούνται το 25%
του ποσού που κατέβαλαν
ως πίστωση για συμψηφισμό
με νέες φορολογικές
οφειλές.
Με δυο εγκυκλίους που
εξέδωσε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ορίζονται όλες οι
κρίσιμες λεπτομέρειες για να καρπωθούν
οι επιχειρήσεις την έκ-

πτωση.
Ειδικότερα:
 η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάρτησε τα ποσά προς συμψηφισμό στο myTaxisNet στο «Λογαριασμό»
των δικαιούχων επιχειρήσεων και ειδικότερα
στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση». Εκεί εμφανίζεται το ακριβές ποσό
που δικαιούται κάθε επιχείρηση
 ο συμψηφισμός των παραπάνω ποσών
θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με
καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός
του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων
απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών (π.χ. Μαρτίου, Απριλίου)
 σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος
συμψηφισμού από μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες μας θα προβούν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την
1η Ιουνίου 2020.

Gov.gr:

Αυτά είναι τα 3
πιστοποιητικά
που θα έχουμε
με ένα κλικ
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ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολακέας και Συνεργάτες
ιδρύθηκε το 2003 στο κέντρο της Αθήνας, επί των οδών
Χαριλάου Τρικούπη 126 και Αριανίτου 14, με
φιλοδοξία να παρέχει ταχύτατα στους πελάτες του
νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε προσιτές
τιμές.
Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολακέας και Συνεργάτες
έχει κατορθώσει σήμερα να δημιουργήσει ένα πολύ
σημαντικό πελατολόγιο το οποίο δραστηριοποιείται
στην τραπεζική αγορά, στα κτηματομεσιτικά, στον
κατασκευαστικό κλάδο και τέλος στην προστασία
καταναλωτών και δανειοληπτών από την υπερχρέωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210/36.34.039
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

να μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού
πραγματοποιείται στον τομέα της
δημόσιας διοίκησης, με την ψηφιοποίηση
δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω του gov.gr, που θα βάλει τέλος
στην ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ θα σημάνει και την αρχή μιας νέας ψηφιακής εποχής για την Ελλάδα.
Η ψηφιοποίηση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις.
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, καλύπτοντας πλήρως τις περιορισμένες υπηρεσίες που παρέχει ο «Ερμής».
Στη δεύτερη φάση θα ενταχθεί στο gov.gr η
έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης. Στην τρίτη
φάση θα ενσωματωθούν στην e-πύλη το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και η ληξι-

αρχική πράξη θανάτου.
Όλα τα βήματα που ακολουθείτε
- Μπαίνετε στο https://reg.services.gov.gr/
- Για την έκδοση θα χρειαστείτε:
 Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet
για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός
εγγράφου θα χρειαστείτε:
 είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
 είτε το QR code
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Ρύθμιση για τα
αδήλωτα αναδρομικά
των συνταξιούχων

Διαγραφή προστίμων φέρνει για 70.000 συνταξιούχους η νομοθετική ρύθμιση για τη φορολόγηση των αδήλωτων αναδρομικών ποσών
συντάξεων του υπουργείου Οικονομικών η
οποία κατατέθηκε στη Βουλή.
Οι διορθώσεις και η έκδοση νέων εκκαθαριστικών θα γίνει είτε με αίτηση που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι έως τις 31 Ιουλίου 2020
στην εφορία τους είτε από την ίδια την ΑΑΔΕ
οίκοθεν.
Με τις διορθωτικές παρεμβάσεις οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν
και να σβήσουν οριστικά τους φόρους τις επιβαρύνσεις που λανθασμένα τους βεβαιώθηκαν
από τις ΔΟΥ.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα
να ψαλιδίσουν τις επιβαρύνσεις
που προκύπτουν από τη φορολόγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων τα οποία οι συνταξιούχοι ενώ είχαν εισπράξει
το 2013 δεν τα δήλωσαν στη φορολογική δήλωση το 2014.

Τι προβλέπεται

Πιο συγκεκριμένα η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι:
1. Πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που
εκδόθηκαν εντός του 2019, για
τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή
ενώπιον του δικαστηρίου ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Ο
φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και το νέο
εκκαθαριστικό εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2020.
Έως τις 30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση του φόρου χωρίς αίτηση
του φορολογουμένου από την ΑΑΔΕ οίκοθεν.
Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής της, η προθεσμία αυτή διακόπτεται και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή
λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου. Για
τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής
απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς
προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης, με την
οποία μπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι

Νέα προγράμματα
απασχόλησης για

12.000 ανέργους
Στην υλοποίηση δύο νέων στοχευμένων προγραμμάτων με στόχο την οικονομική στήριξη και
την επανένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
στην αγορά εργασίας προχωράει το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ..
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόγραμμα για την
επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών δημόσιου τομέα για την απασχόληση
10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750
ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για
κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο
μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους
12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον
12 μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.
Η δεύτερη δράση αφορά ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμέ-

νων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και,
παράλληλα, ένα πρόσθετο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του
χώρου εργασίας για ΑμεΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους
ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 800
ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με
ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους
δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.

που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή. Σε περίπτωση
σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης
ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης
της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η
αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και
κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 31.10.
2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την 1η.
11.2020.
2. Πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν
χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν με
βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται με σχετική
πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.
3. Οι πρόσθετοι φόροι ή το πρόστιμο και οι
τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν με πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν σε χρήσεις έως τις 31.12.2013
και εκδόθηκαν εντός του έτους 2019 για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του
2013, δεν δύναται να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου, εφόσον πρόκειται για το πρώτο
έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Το ίδιο ισχύει για τα εισοδήματα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου. Με αίτημα του φορολογουμένου εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με το οποίο
πρόσθετοι φόροι ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής περιορίζονται στο 20% του κύριου φόρου ενώ το πρόστιμο δεν επιβάλλεται.

Συνεχίζονται οι online
αγορές - Αύξηση 107%
μετά την καραντίνα
Σπριντ έκανε το ηλεκτρονικό εμπόριο και μετά
την άρση του lockdwown, σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).
Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο στο σύνολο του Μαΐου αναπτύχθηκε με ρυθμούς 107% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και
τέσσερις φορές πάνω από την αρχή του 2020.
Με την λήξη της καραντίνας οι καταναλωτές
δεν επέστρεψαν αυτόματα στο φυσικό δίκτυο
των καταστημάτων, αλλά συνέχισαν να αγοράζουν on-line, δείχνοντας αυξημένη εμπιστοσύνη
στο ηλεκτρονικό κανάλι.
Ωστόσο, το διάστημα 18 έως 31 Μαΐου παρατηρείται μία επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθμού, που αποδίδεται στη λειτουργία και των εμπορικών κέντρων αλλά και στον σχετικά καλό καιρό
που επικράτησε στη χώρα μας.
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 4.451 e-shops με
τα οποία συνεργάζεται το Skroutz και από 2.116
e-shops με τα οποία συνεργάζεται το BestPrice.
Από την έρευνα έχουν εξαιρεθεί όλες οι κατηγορίες υπηρεσιών (όπως αεροπορικά εισιτήρια,
μουσική, ταινίες, συνδρομές σε παιχνίδια) αλλά
και η κατηγορία αγορών από on-line supermarkets και ειδών κινητής τηλεφωνίας.
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Επανέρχονται τα τέλη με το μήνα
Στην επαναφορά του μέτρου της άρσης των τελών ακινησίας των οχημάτων για περιορισμένο χρονικό διάστημα εντός του 2020 προχωρά το
υπουργείο Οικονομικών.
Με διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή
μαζί με το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις των επαγγελματιών παρέχεται
η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας λόγω ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά
για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των
ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Για παράδειγμα,ένας κάτοχος ΙΧ 1.800 κυβικών πρώτης κυκλοφορίας του
2002 καταβάλλει ετήσια τέλη ύψους 300 ευρώ. Εφόσον κάνει άρση ακινησίας του οχήματος εντός του Ιουνίου έως και το τέλος Αυγούστου καταβάλει
τέλη κυκλοφορίας ίσα με τα 3/12 των ετήσιων τελών. Θα καταβάλλει
δηλαδή το ποσό των 75 ευρώ. Αν κάνει άρση ακινησίας έως το τέλος του
έτους θα χρεωθεί με τέλη κυκλοφορίας ίσα με τα 7/12. Θα καταβάλει δηλαδή το ποσό των 175 ευρώ.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
- Το ειδικό έντυπο ένταξης
Τέσσερις μήνες θα διαρκέσει το πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας (μέχρι και 50%)
για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους,
ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις, που
θα ενταχθούν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
καλούνται ανά μήνα εκκινώντας από την
15/6/2020, να προαναγγείλουν το διάστημα
για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση
της ρύθμισης, καθώς και την κατηγορία στην
οποία υπάγεται η επιχείρηση στο ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» δηλώνοντας επίσης στο ίδιο
έντυπο κατά την Α΄ Φάση Υποβολής:
 τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη,
 το μήνα ένταξης στο μηχανισμό
 τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους
οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου
εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%,
 το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (Συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα),
 το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.
Οι ίδιες επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
κατά τη Β΄ Φάση Υποβολής εντός των τριών
πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το
μήνα ένταξης:
 τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων με
καθεστώς πλήρους εργασίας,
 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων,
 τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το

μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες
ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την
Α΄ Φάση εργαζομένους,
 τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την
Τράπεζα πληρωμής του δικαιούχουεργαζομένου.

Σε 3 ημέρες η δήλωση
μεταβίβασης ακινήτων

Μ

εταβιβάσεις ακινήτων μέσα σε τρεις ημέρες δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία μετά το «πείραμα» της εξ
αποστάσεως εξυπηρέτησης των φορολογουμένων λόγω πανδημίας, φαίνεται να αξιοποιεί την
«εμπειρία» προς όφελος των φορολογουμένων.
Απόφαση την οποία υπέγραψε ο Διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η οποία αναμένεται
να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία δήλωσης ακινήτου στην εφορία φιλοδοξώντας να βάλει τέλος σε ουρές και
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με τη νέα διαδικασία:

Η διαδικασία
Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν κάθε
μήνα τους εργαζόμενους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, ώστε
να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής
τους. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας,
η συνολική αναπλήρωση του εισοδήματος
των εργαζομένων που εντάσσονται στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κυμαίνεται από 83,5% έως 100%
του καθαρού μισθού τους. Η μέγιστη μείωση
κυμαίνεται στο 16,5% και αφορά μισθούς της
τάξης των 1.000 και 1.200 ευρώ μεικτά.
Αντίθετα, η απώλεια κινείται στο 7% για μεικτούς μισθούς της τάξης των 700 ευρώ και το
όφελος για την επιχείρηση είναι 34,1%.

Οι κάθε είδους αιτήσεις ή δηλώσεις μπορούν
να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένο), courier ή e-mail, καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής,
αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα (autoreply), το οποίο αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης ή αίτησης. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier, αποδεικτικό παραλαβής αποτελεί το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστολής από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία
courier.
Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι δηλώσεις και αιτήσεις διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά
εντός τριών εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια ο
φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στο
TAXISnet, όπου αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού, που
αιτείται.
Δεν χρειάζεται καμία επίσκεψη στη ΔΟΥ για τη
διεκπεραίωση της αίτησης.
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Έκθεση - βόμβα
από Κομισιόν:
Μόλις 2 εργαζόμενοι
ανά έναν συνταξιούχο το 2070
Στις χώρες που προβλέπεται να έχουν φθίνοντα
πληθυσμό για ολόκληρη την περίοδο έως το 2070
συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση
της Κομισιόν σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής που παρουσιάζει τις κινητήριες δυνάμεις και τις επιπτώσεις που έχει σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση της Ελλάδας, η έκθεση προβλέπει ότι οι ηλικιακές ομάδες από 10 ως 69 θα συρρικνωθούν κατά 10% με
15% ως το 2070 και οι ομάδες από τα 70 ως τα
80+ θα διπλασιαστούν. Ο πληθυσμός στο σύνολό
του θα πέσει στα 8,5 εκατομμύρια το 2070, αλλά
με μεγάλη αύξηση των ατόμων ηλικίας 65 ως
80+. Ταυτόχρονα οι θάνατοι το 2070 θα είναι
υπερδιπλάσιοι από τις γεννήσεις (130.000 με
65.000), και το ποσοστό γονιμότητας θα παρα-

Τα ρομπότ που ενημερώνουν
τους επιβάτες στο «Ελ. Βενιζέλος»

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ανέπτυξε η
MobileTechnology, αυτή τη φορά για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό που πρέπει να τηρούνται εντός του αεροδρομίου και κατά τη διάρκεια
των πτήσεων.
Με το μήνυμα «προτεραιότητά μας η υγεία σας»
το Ελευθέριος Βενιζέλος επιστράτευσε τα δημοφιλή ρομπότ, Pepper, που ήδη είχε στη διάθεσή του
για να ενημερώνουν (σε Ελληνικά και Αγγλικά) με
το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους ταξιδιώτες, οι
οποίοι άρχισαν πάλι σταδιακά να επιστρέφουν από
τις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η
πρώτη εφαρμογή σχεδιάστηκε για τους Κινέζους
επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα, αναδεικνύοντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ένα από τα πρώτα «china-ready» αεροδρόμια της Ευρώπης.
Η δεύτερη εφαρμογή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ελληνόφωνους και αγγλόφωνους επιβάτες
που θέλουν να ενημερωθούν για τον καιρό, τις πτήσεις κ.α.

μείνει κοντά και κάτω από το 1,5.
Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην
Ελλάδα το 2070 θα είναι τα 86 έτη για του άνδρες
και 91 για τις γυναίκες. Τα έτη ζωής σε σύγκριση
με το προσδόκιμο υγιούς ζωής το 2018 είναι 81,9
και 65,4 αντίστοιχα στο σύνολο (84,4 και 65,9
για τις γυναίκες και 79,3 και 65 για τους άνδρες.
Στην ίδια κατηγορία κρατών εντάσσονται επίσης η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Κροατία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η
Ρουμανία.
Τμήματα της Ελλάδας βρίσκονται επίσης στις
περιοχές εκείνης της Ευρώπης με τον χαμηλότερο δείκτη γεννητικότητας.
Αναλυτικά, το 2018 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος
ήταν 1.55 παιδιά ανά γυναίκα.
Το ποσοστό είναι αισθητά κάτω από τον λόγο

2,1 που θεωρείται το απαραίτητο επίπεδο διατήρησης σταθερού του πληθυσμού.
Σχεδόν καμία περιοχή της Ευρώπης δεν επιτυγχάνει αυτή την αναλογία, όμως κάποιες περιοχές της, όπως η βορειοδυτική χερσόνησος της
Ιβηρικής, η Σαρδηνία και περιοχές της Ελλάδας
βρίσκονται κάτω ακόμη και από τον λόγο 1.25.
Σχετικά με τη μείωση του μεριδίου της Ευρώπης στον παγκόσμιο πληθυσμό, αυτό αναμένεται να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4 %
του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2070 και αποτυπώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη δημογραφική αλλαγή,
καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα,
την απασχόληση, την υγεία και τη μακροχρόνια
φροντίδα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Ηλεκτρονικό
τιμολόγιο και για
τους προμηθευτές
του Δημοσίου
Υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των φορέων του
Δημοσίου οι οποίοι κάνουν αγορές προϊόντων
ή/και υπηρεσιών.
Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, Θόδωρος Σκυλακάκης, η ρύθμιση αφορά 3035 εκατ. τιμολόγια και θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους 150-200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Συγκεκριμένα:
(α) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ: Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου (περιεχόμενο και μορφή) στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων και, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
(β) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και
Εσωτερικών: Καθορισμός της αρχιτεκτονικής
των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και
πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του
Δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφά-

λειας και προστασίας δεδομένων
και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος
αναγκαίου για την εφαρμογή της.
Η έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής αφορά στην
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων. Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι για την ώρα προαιρετική και αφορά τις συμβάσεις που ξεπερνούν τα
κατώτερα όρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα
5 και 235 του ν.4412/2016. Μελλοντικά το
Υπουργείο Οικονομικών θα επεκτείνει τη χρήση
του, ώστε να είναι υποχρεωτική για όλους τους
προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου. Η πιλοτική έναρξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020.
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Νέα συμφωνία
εξυγίανσης
κατέθεσε
η Βαράγκης

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι
αποχωρεί από Zeus + Dione

Α

ποχωρεί η Μαρέβα Γκραμπόφσκι από όλες
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρείας Zeus + Dione, καθώς ανειλημμένες
υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν να ασχοληθεί περαιτέρω με την εταιρεία.
Πληροφορίες θέλουν τη σύζυγο του Κυριάκου
Μητσοτάκη να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες
πώλησης των μετοχών της εταιρείας Zeus + Dione. Πρόκειται για μία δύσκολη απόφαση για την
κυρία Γκραμπόφσκι καθώς ο οίκος Zeus + Dione
ήταν ένα δικό της δημιούργημα.
Η επαγγελματική σταδιοδρομία της κυρίας
Γκραμποφσκι – Μητσοτάκη ξεκίνησε το 1996
από την Deutsche Bank. Το 2007 ίδρυσε την MG
Capital Advisors SA και το 2010 την Eternia Capital. Στον χώρο της μόδας μπήκε το 2012, μαζί
μια τη φίλη της ιδρύοντας τον οίκο Ζeus + Dione.
Πριν την ίδρυση της Zeus + Dione ήταν τραπε-

Πότε
αρχίζουν
οι εκπτώσεις;
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις, και οι καταστηματάρχες ελπίζουν να δουν την αγορά να παίρνει πάλι… ζωή.
Οι θερινές εκπτώσεις 2020 θα αρχίσουν τη

Γιατί προβληματίζονται
οι οικονομικοί διευθυντές;

Την ανησυχία των οικονομικών διευθυντών
(CFO) για την παγκόσμια οικονομία και για ένα

ζικό στέλεχος, ενώ το 2007 ίδρυσε την MG Capital Advisors SA και το 2010 την Eternia Capital. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως με απόφαση της κας Μητσοτάκη η εταιρεία της Zeus +
Dione θέλοντας να συμβάλλει με τον τρόπο της
στην ενίσχυση και την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας μας, απέναντι στην
πανδημία, είχε ανακοινώσει τη δωρεά 2.000 πιστοποιημένων μασκών προστασίας των ματιών.
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίστηκαν πριν από
περίπου 20 χρόνια στο Χάρβαρντ, όπου έκαναν
και οι δυο μεταπτυχιακές σπουδές. Εκείνη στον
τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ είχε το
πρώτο της πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις Πολιτικές Επιστήμες και το δεύτερο
από το Κολούμπια στην Πολιτική Οικονομία.

Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η γνωστή βιομηχανία επίπλων Βαράγκης, μετά τη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών για
απόρριψη του αιτήματος εξυγίανσης, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ήδη μπει σε τροχιά ανάκαμψης.
Όπως ανακοίνωσε εταιρεία Βαράγκης, σε συνέχεια απορριπτικής απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών επί της από 13.6.2019
συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία είχε περιέλθει με πιστωτές της, σύναψε και έχει καταθέσει
προς επικύρωση νέα συμφωνία εξυγίανσης, έχοντας εξασφαλίσει εκ νέου την αναγκαία στήριξη
ικανού ποσοστού πιστωτών.
Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2020. Το αίτημα για προστασία κατά τη διάρκεια της εκδίκασης θα δικαστεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά την ίδια ημερομηνία. Σημειώνεται ότι αίτημα για προσωρινή προστασία
δεν έγινε δεκτό.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με όσα
προβλέπει η σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται
προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων
την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων,
που φέτος ορίζεται στις 19 Ιουλίου 2020.
Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31
Αυγούστου. Οι έμποροι, όμως, ζητούν να μετατεθούν οι ημερομηνίες. Ο λόγος είναι για να
δοθεί περισσότερος ωφέλιμος χρόνος στις επιχειρήσεις να διαθέσουν τα αποθέματά τους
που έμειναν αδιάθετα κατά την περίοδο του
υποχρεωτικού κλεισίματος, λόγω του κορονοϊού.

νέο κύμα του covid-19 καταγράφει η έρευνα COVID-19 CFO Pulse της PwC που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 989 οικονομικών διευθυντών σε 23 χώρες ανά την υφήλιο.
Οι προβληματισμοί των CFO's συνδέονται κυρίως με το αποτύπωμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης (60%) καθώς και την πιθανότητα
ενός νέου κύματος της πανδημίας (58%). Ωστόσο, το 78% των ερωτηθέντων είναι αισιόδοξοι
για την αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης τους σε ένα πιθανό νέο κύμα του ιού.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι όροι της νέας συμφωνίας εξυγίανσης διασφαλίζουν την ανάκαμψη
και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Με βάση τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό
61,9% οι πιστωτές της Βαράγκης, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρεία «VARANGIS
FURNITURE & INTERIORS AE», έναντι τιμήματος 2.592 χιλ. ευρώ και της ανάληψης μέρους
των υποχρεώσεών της.
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Έχετε άγχος στη δουλειά;
Χαλαρώστε με απλούς τρόπους
Αντιλαμβανόμαστε ότι η περίοδος είναι κρίσιμη, η ανεργία φουντώνει, ο ανταγωνισμός είναι
τεράστιος, αλλά τίποτε δεν αξίζει όσο η υγεία.
Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια παράξενη
συμβουλή για τον χώρο εργασίας σας, αλλά αυτή
η πρακτική που έρχεται από την παραδοσιακή
κινεζική ιατρική φαίνεται να λειτουργεί. Το κόλπο είναι να κάνετε απαλό μασάζ στο αυτί σας και

συγκεκριμένα στη μέση του άνω μέρους του αυτιού σας. Αυτό το σημείο, που ονομάζεται σημείο ShenMen, φαίνεται να μειώνει το άγχος και
να ενισχύει την ενέργεια, ακριβώς αυτό δηλαδή
που χρειάζεστε σε μια δύσκολη ημέρα. Εάν
δυσκολεύεστε να βρείτε το συγκεκριμένο σημείο, ξεκινήστε κάνοντας μασάζ στους λοβούς
των αυτιών σας και, στη συνέχεια, κάντε μασάζ

Με πόδια ή ποδήλατο στη δουλειά;
Τα οφέλη της προσέλευσης στην δουλειά με τα πόδια ή με ποδήλατο κατέγραψαν ερευνητές της Μονάδας Επιδημιολογίας
του Πανεπιστημίου του βρετανικού πανεπιστημίου Κέιμπριτζ
Από το δείγμα προκύπτει ότι το 66% πήγαιναν στη δουλειά
τους με το αυτοκίνητο, το 19% με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
το 12% με τα πόδια και το 3% με το ποδήλατο.
Η έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέρον ειδικά αυτή την περίοδο,
λόγω των συνθηκών καραντίνας που επικράτησαν σε όλες τις
χώρες και τη συνακόλουθη αύξηση των περιπατητών και των
ποδηλατών.
Σύμφωνα με την έρευνα, όσοι προτιμούν το ποδήλατο έχουν
20% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε
αιτία σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποιούν το ΙΧ τους, 24%
μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (από έμφραγμα,
εγκεφαλικό κ.ά.), 16% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και 11% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου.
Το περπάτημα έως τη δουλειά σχετιζόταν με 7% μικρότερο
κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου σε σχέση με την οδήγηση. Αλλά
και όσοι πάνε με το τρένο/μετρό στη δουλειά τους έχουν 10% μικρότερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, 20% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και 12% μικρότερη πιθανότητα
διάγνωσης καρκίνου.
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προς τα πάνω και γύρω από το εξωτερικό μέρος
του αυτιού σας.
Τι μπορείτε να κάνετε εάν τα χέρια σας έχουν
πιαστεί από την πληκτρολόγηση; Ξεκινήστε πιέζοντας ελαφρά τον μυ μεταξύ του αντίχειρα και
του δείκτη σας και κάνοντας απαλό μασάζ με
μικρές κυκλικές κινήσεις. Σταδιακά θα νιώσετε
ότι τα χέρια σας αρχίζουν να χαλαρώνουν και, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, θα είστε έτοιμοι να
αρχίσετε να εργάζεστε ξανά.
Επίσης, ενώ μια βαθιά ανάσα είναι το παλαιότερο τέχνασμα, μπορείτε να ενισχύσετε το ηρεμιστικό αποτέλεσμα αυτής της απλής πρακτικής.
Όταν εισπνέετε, φανταστείτε τον αέρα να προέρχεται από το στομάχι σας αντί για το στήθος
σας και όταν εκπνέετε σπρώξτε το στομάχι σας
προς τα έξω προσπαθώντας να βγάλετε όσο αέρα
έχετε μέσα σας. Κάντε αυτό για τρεις αναπνοές
και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στον κανονικό
σας ρυθμό αναπνοής και τη δουλειά σας.
Και να θυμάστε! Τίποτα δεν κάνει το εργασιακό άγχος χειρότερο από τις αρνητικές σκέψεις
και συμπεριφορές. Αν σταματήσουμε αυτές τις
συνήθειες που μας μετατρέπουν σε μια... χιονοστιβάδα αρνητικότητας, θα παρατηρήσουμε ότι
τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι φαίνονται.
Αν πάντα σκέφτεστε τις αρνητικές επιπτώσεις
που μπορεί να έχει οτιδήποτε, χάνετε όλη την
ενέργεια και το κίνητρό σας. Προσπαθήστε να
σκέφτεστε πως όλα θα πάνε καλά και μην ξεχνάτε
να δίνετε στον εαυτό σας τα εύσημα που του αξίζουν, ακόμα και για τις μικρές, καθημερινές νίκες.

Τι φαγητό να πάρω
στη δουλειά μου;

Μια πολυάσχολη καθημερινότητα, μπορεί να
στερήσει σε όλους την υγιεινή διατροφή.
Τα έτοιμα σκευάσματα, δεν προσφέρουν ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά ενώ στερούν από την
ενέργεια.
Τα «ταπεράκια» βγήκαν από τα ντουλάπια και
αποτέλεσαν εξάρτημα της καθημερινότητας για
χιλιάδες εργαζόμενους στην πόλη, ιδιαίτερα τους
νέους.
Οι καλύτερες ιδέες για θρεπτικό, υγιεινό φαγητό στη δουλειά είναι:
1/ Κοτόπουλο με ρύζι
2/ Ζυμαρικά με τόνο ή σολωμό
3/ Κλαμπ Σάντουιτς
4/ Σπιτική πίτσα
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