ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

FOLLOW US

Ποιοι θα πληρώσουν *
μειωμένο ΕΝ.Φ.Ι.Α.
κατά 50% & ποιοι
απαλλάσσονται

Κυκλοφόρησε
το διπλό τεύχος
Αυγούστου/Σεπτεμβρίου
με επίκαιρη αρθρογραφία όπως:

Μέτρα στήριξης ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων & επιχειρήσεων
τουρισμού εν γένει
της Χαράς Γαλανοπούλου
[τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού
& Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων]
στη σελίδα 25

του Τσουκαλά-Τζίκα Παναγιώτη
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης
Μέλος Ο.Ε.Ε.

Ποιοι απαλλάσσονται της πληρωμής
του φόρου ΕΝΦΙΑ:
Οι φορολογούμενοι για να τυγχάνουν απαλλαγή
πληρωμής του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
• Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους,,
δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για
τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα
οποία κατέχουν δικαιώματα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους
του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ).
• Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
• Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή
υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα
της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω.

Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο
ΕΝΦΙΑ 50%:
Οι φορολογούμενοι για να τυγχάνουν μειωμένο
ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
• Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν
υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την
σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
• Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα
οποία κατέχουν δικαιώματα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους
του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ).
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας,
όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό
του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το
ποσό των 85.000€ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο
και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο, 200.000€ για τον
έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα
τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
εξαρτώμενα τέκνα.

*Απόσπασμα από το άρθρο «Διορθώσεις στο Ε9 πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ»
του Τσουκαλά-Τζίκα Παναγιώτη (Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Μέλος
Ο.Ε.Ε.), όπως δημοσιεύτηκε στην σελίδα 21 του περιοδικού συνεργασία αυτού
του μήνα!!
Διαβάστε επίσης τα συχνά λάθη - παραλείψεις τα οποία αποδίδουν
λανθασμένο ΕΝ.Φ.Ι.Α. βάσει της ΠΟΛ. 1184/30.7.2014

Κανονικές άδειες ανάπαυσης
εργαζομένων
του Χρήστου Καρατζά
[Νομικού, Εργατολόγου - πρώην Μ.Δ. του Ο.ΜΕ.Δ.]

Δείτε περισσότερα
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

στη σελίδα 8

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την συνεχή καθημερινή σας ενημέρωση σε
θέματα Εργασιακά, Ασφαλιστικά & Φορολογικά
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
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Πρόστιμα για
μη τήρηση βιβλίων
και “πειραγμένες”
ταμειακές

Φ

ρένο στη φοροδιαφυγή μέσω πειραγμένων ταμειακών μηχανών επιχειρεί να
βάλει το υπουργείο Οικονομικών.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή,
όσον αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, το ποινολόγιο της Εφορίας γίνεται αυστηρότερο για όσους
πειράζουν τις ταμειακές αλλά και όσους δεν τηρούν ή δεν ενημερώνουν τα λογιστικά βιβλία.
Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα
εξής:
1. «Πειραγμένες» ταμειακές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά
οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται
η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:
- Από 2 έως 12 μήνες, όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανισμού, στην οποία αφορά ο
έλεγχος.
- Από 3 έως 20 μήνες, όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση, που έχει λάβει έγκριση
λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware)
από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο
έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική
υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή
επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.
2. «Κλειδώνει» ο ΑΦΜ. Αναστέλλεται η χρήση
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή απενεργοποιείται, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα
οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει
παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι
διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά
οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή
του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.
3. Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:
- Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων
από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε
ελεγχόμενο έτος όπως αυτά προκύπτουν από τον
μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων
φορολογικών ετών.

άποψη

- του Χρ. Καρατζά (Νομικού - Εργατολόγου)

Απαξίωση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
του Υπ. Εργασίας από τις υγιείς επιχειρήσεις
(Σχόλιο από τις εφημερίδες)
Από τα μέχρι τώρα δημοσιεύσιμα στοιχεία του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργείου
Εργασίας, προκύπτει ότι, όπως και εμείς εξ αρχής είχαμε επισημάνει μέσω του περιοδικού μας και
της ιστοσελίδας μας, οι υγιείς επιχειρήσεις της χώρας μας, και ευτυχώς υπάρχουν ακόμη αρκετές
τέτοιες, που σέβονται τον εαυτό τους και τους εργαζομένους που απασχολούν, που το μεγαλύτερο
μέρος του προσωπικού τους το απασχολούν με πλήρη απασχόληση, δεν πείσθηκαν για την σκοπιμότητα και την ειλικρίνεια του προγράμματος αυτού και δεν δέχθηκαν ότι η δήθεν στήριξη της
εργασίας που επαγγέλλεται το πρόγραμμα αυτό στο μέλλον της εργασίας τους, εξασφαλίζεται με τη
φενάκη της επιδότησης των ελαστικών μορφών απασχόλησης και το απέρριψαν πριν να ενταχθούν
σε αυτό. Οι σχεδόν μόνο 5,5 χιλιάδες των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν ήδη στο πρόγραμμα αυτό
έναντι των 50 χιλιάδων, που αρχικά είχε υπολογισθεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να διευκολυνθεί η επίτευξη του ευρωπαϊκού
στόχου αύξησης της μειωμένης απασχόλησης στην Ελλάδα, ο οποίος φαίνεται ότι, για μία ακόμη
φορά απέτυχε.

- Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο
έτος για διπλογραφικά βιβλία.
- Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη
σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται
με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για
απλογραφικά βιβλία και των 50.000 ευρώ για
τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, ανά
ελεγχόμενο έτος.
4. Η μη επίδειξη βιβλίων εξισώνεται με μη τήρηση βιβλίων. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.
5. Ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά το τέλος του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
6. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
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Ποιες ξένες εταιρείες θα
δουλεύουν με τηλεργασία μέχρι το 2021

Πρόταση Πισσαρίδη
για μείωση φόρων
και κατάργηση της
έκτακτης εισφοράς
αλληλεγγύης
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
Επίσης, σημαντική προϋπόθεση για
τη διατήρηση των εσόδων στο απαραίτητο επίπεδο με ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης είναι
η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Σε αυτό θα συμβάλλει η κατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και άλλων μέσων που ενισχύουν τη διαφάνεια και δημιουργούν τα
κίνητρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να
κινηθούν στην τυπική και όχι στην άτυπη οικονομία. Σε δραστηριότητες που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής μπορεί να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές
μειωμένων φορολογικών συντελεστών προκειμένου να περιοριστεί το ανταγωνιστικό φορολογικό πλεονέκτημα όσων δραστηριοποιούνται στην άτυπη οικονομία.
Όπως παρατηρεί η Έκθεση, η διεύρυνση
της φορολογικής βάσης απαιτεί μια αργή και επίπονη διαδικασία μετασχηση του βάρους στη μισθωτή εργασία. Τοματισμού της ελληνικής οικονομίας.
νίζεται ότι το υπερβολικά μεγάλο μέρος
Μεταρρυθμίσεις, όπως η δραστική
της εργασίας αφορά την αυτοαπασχόλημείωση της φορολογικής επιβάρυνση, τους άτυπους τομείς της οικονομίας
σης της εργασίας είναι χρονικά πιεκαι την εργασία με χαμηλά δηλωμένα
στικές, απαραίτητες για την
εισοδήματα που εξαιρούνται από τη φοπαραγωγική ανασυγκρότηση της
ρολογία, ενώ η φορολογική σφήνα (tax
wedge) για εισοδήματα πάνω από τα χαμηλότερα χώρας. Στο μεταβατικό στάδιο, και ανάλογα με τη
δημοσιονομική ισορροπία, μέρος του κενού από
είναι εξαιρετικά υψηλή.
τη μείωση των φορολογικών εσόδων μπορεί να
Τονίζει πως οι ειδικοί περιβαλλοντικοί φόροι
μπορούν επίσης να έχουν σταδιακά υψηλότερο με- χρειαστεί να ισοσκελιστεί από μείωση δαπανών,
ρίδιο στο μείγμα των εσόδων. Είναι σημαντικό, με έμφαση στην περιττή γραφειοκρατία, οργαόπως εισηγείται η Επιτροπή, οι περιβαλλοντικοί νισμούς χαμηλής απόδοσης, και άλλες μη αποτεφόροι είτε να αντικαθιστούν με διαφάνεια υπάρ- λεσματικές λειτουργίες. Η μείωση των δαπανών
χοντες φόρους είτε να επιστρέφονται εξ’ ολοκλή- απαιτεί μια δύσκολη ισορροπία διότι υπάρχουν τορου στους φορολογούμενους ως εμφανής μείωση μείς που χρήζουν ενίσχυσης, όπως η προσχολική
εκπαίδευση, η υγεία και άλλες σημαντικές προτεφόρου εισοδήματος.
ραιότητες.
Τη μείωση φόρων σε μισθωτούς, τη σταδιακή
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την
επιβολή περιβαλλοντικών φόρων, που θα
αντικαταστήσουν - σε ένα βαθμό - τους
ισχύοντες, προτείνει, μεταξύ άλλων, η
Επιτροπή τεχνοκρατών σύμφωνα με το
προσχέδιο της έκθεσης.
Θεμέλιο ενός βιώσιμου οικονομικού
μοντέλου εμφανίζονται οι παρεμβάσεις στη
φορολογία, με ελάφρυνση των φορολογικών
βαρών, προκειμένου να μειωθεί η παραοικονομία και να ενισχυθεί η απασχόληση. Σύμφωνα με
την Έκθεση της Επιτροπής, υπό τον Χριστόφορο
Πισσαρίδη, δεδομένης της σημερινής δομής του
φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος,
όπως και της δομής της οικονομίας, απόλυτη προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στην ελάφρυν-
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ATERMON
SYSTEMS

Μελέτη, Σχεδιασμός,
Εγκατάσταση & Υποστήριξη
Πληροφοριακών Συστημάτων
Ωρομέτρηση Προσωπικού / Έλεγχος Πρόσβασης / Λύσεις Μισθοδοσίας
Λύσεις CCTV / Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Συστήματα Στάθμευσης / Λύσεις για Ξενοδοχεία

Καθώς ο κοροναϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται
σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκοσμίως, εταιρείες - κολοσσοί έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται με ένα μέλλον εργασίας που διαφέρει
με τις προ πανδημίας εποχές - επανεξετάζοντας
μάλιστα τα σχέδιά τους για επιστροφή στο γραφείο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ορισμένοι
υπάλληλοι δεν θα επιστρέψουν στα γραφεία τους
μέχρι τουλάχιστον το 2021, ενώ άλλοι ενδέχεται
να μην ξαναδούν ποτέ το γραφείο τους.
Για παράδειγμα, το Twitter ήταν από τα πρώτα
που μπήκε σε αυτή τη λογική από μέσα Μαΐου,
όταν ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους του μπορούσαν να εργαστούν μόνιμα από το
σπίτι. Πριν λίγες ημέρες η Google ανακοίνωσε ότι
οι υπάλληλοί της θα εργάζονται από το σπίτι έως
το 2021.
Αυτές οι αποφάσεις έρχονται σε μια εποχή που
οι ανησυχίες σχετικά με τα ζητήματα της φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, με το κλείσιμο των σχολείων και των δομών φύλαξης παιδιών, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από
την ύφεση της πανδημίας, σύμφωνα με το ΔΝΤ,
και ορισμένες εταιρείες αλλάζουν σε μια προσπάθεια να το αναγνωρίσουν.
Αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα γραφεία δεν
είναι πλέον τα ίδια με τους υπαλλήλους να εργάζονται επί του παρόντος από το σπίτι, αλλά σκοπεύουν να επιστρέψουν το 2021.
Ποιοι δεν θα επιστρέψουν στο γραφείο τουλάχιστον μέχρι το 2021
Οι παρακάτω εταιρείες ανακοίνωσαν ότι οι
υπάλληλοί τους δεν θα επιστρέψουν στο γραφείο
μέχρι τουλάχιστον το 2021:
Google, Universal Music Group, Warner Music
Group, Sony Music, Amazon corporate, Viacom,
Scotiabank, RBS (Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας), Group Nine Media, Indeed.
Την ίδια στιγμή, κάποιες εταιρείες είπαν στους
υπαλλήλους τους ότι δεν χρειάζεται να
επιστρέψουν ποτέ ξανά στο γραφείο.
Μεταξύ αυτών είναι οι: Facebook,
Twitter, Square, Slack, Shopify, Zillow
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Σε ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η μάσκα

Σ

Η αναλυτική λίστα

ε υποχρεωτικό μέτρο προστασίας ενάντια
στον κορωνοϊό σχεδόν σε όλους τους κλειστούς χώρους καθίσταται πλέον η μάσκα,
μετά την σταθερή ανοδική πορεία στον αριθμό
των κρουσμάτων που καταγράφονται στη χώρα.
Έτσι, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020) η απόφαση
για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο
της επικράτειας. Σύμφωνα με την απόφαση το μέτρο τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020.
Αναλυτικά η απόφαση για την υποχρεωτική
χρήση μάσκας προβλέπει την υποχρέωση χρήσης
μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και σε
οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον πίνακα
(ΚΑΔ):
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και
τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.52
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής
ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.65
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.71
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
σε εξειδικευμένα κατα-στήματα/47.77
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα
καταστήματα/47.19
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.78
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε
καταστήματα/47.79
Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής
και αθλητικών ειδών/77.21
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προ-

σωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και
κέντρων αισθητικής / 96.02
Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01
Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02
Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05
Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06
Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/
96.09.19.09
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17
Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα
εντός καταστήματος» (shops in a shop)
Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (doityourself and homeimprovement)
που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)
 Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με
οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης,
εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών
χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)
 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00
Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές
(σουπερμάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.
Φαρμακεία
Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και
ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με
το κοινό.
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Τέλος στα «παράθυρα»
για εκτός σχεδίου
δόμηση
Σε μία διετία πρόκειται να καταργηθούν όλες οι
παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία
θα επιτρέπεται μόνο σε οικόπεδα με ελάχιστη αρτιότητα 4 στρεμμάτων, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Περιβάλλοντος.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έλαβε την
απόφαση να προχωρήσει στην κατάργηση όλων
των παρεκκλίσεων κλείνοντας τα «παράθυρα»
που επιτρέπουν σήμερα δόμηση σε αγροτεμάχια
ακόμη και 750 τ.μ. ενώ συχνά κάνουν πιο ελκυστική την οικοδόμηση εκτός σχεδίου, από ό,τι
εντός σχεδίων πόλεως ή οικισμών.
Ορίζει ωστόσο μια μεταβατική περίοδο δύο
ετών εντός των οποίων μπορούν να εκδοθούν
σχετικές άδειες δόμησης.
Το υπουργείο προτείνει την κατάργηση, σε
μία διετία, των παρεκκλίσεων που έδιναν υπό
προϋποθέσεις δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα 750 τ.μ., 1.200 τ.μ. και 2 στρεμμάτων. Η κατώτερη αρτιότητα για οικοδόμηση θα είναι τα
τέσσερα στρέμματα, με ελάχιστο «πρόσωπο»
45 μέτρα (σήμερα από 10 έως 45 μέτρα, ανάλογα με το είδος του δρόμου και την ημερομηνία
δημιουργίας του οικοπέδου) και ελάχιστο βάθος 50 μέτρα. Ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, η ελάχιστη αρτιότητα είναι τα 4-8
στρέμματα. Στις εκτός σχεδίου περιοχές:

και ο μέγιστος συντελεστής 0,18.
• Οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος
5% υπέρ του Πράσινου Ταμείου.
• Απαγορεύονται κτίσματα σε πιλοτή.
Από τον κανόνα εξαιρείται μία σειρά από κτίρια, όπως «αναβαθμισμένα ξενοδοχεία» (μια νέα
κατηγορία, που περιλαμβάνει και τουριστικές κατοικίες), εμπορικές αποθήκες, εγκαταστάσεις
υγείας, κτίρια εμπορικών εκμεταλλεύσεων. Οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν και μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης, έως και 0,8. Τα κτίριά τους θα
πρέπει να είναι κατά κανόνα ενιαία (επιτρέπεται
εξαίρεση μετά σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής) αν είναι σε προστατευόμενες περιοχές ή σε απόσταση έως 1 χλμ. από την ακτογραμμή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο αποφάσι-

σε να προχωρήσει σε αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, για τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτός
σχεδίου περιοχές. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο
πολεοδομικός σχεδιασμός των δύο νησιών. Η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων τους
θα ανατεθεί το φθινόπωρο και το υπουργείο φιλοδοξεί να ολοκληρωθούν σε ενάμιση έτος.
Τέλος, ρυθμίσεις για την επίλυση δύο βασικών
πολεοδομικών ζητημάτων, που έχουν ανακύψει
επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του ΣτΕ εισάγει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών οδών (από τον οποίο εξαρτάται και η δυνατότητα δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές) και
την οριοθέτηση των μικρών οικισμών, που με την
πάροδο των ετών έχουν... ξεχειλώσει.

• Η μέγιστη κάλυψη για κατοικία είναι 10%

Την ανιούσα παίρνει
το δημόσιο χρέος

Ανέκαμψε το λιανεμπόριο το Μάιο

Σ

ημαντική βελτίωση εμφάνισε η εικόνα στο
λιανικό εμπόριο τον Μάιο, με την άρση του
lockdown, όπως δείχνουν τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ για τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα
Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2019, παρουσίασε μείωση 5,3%
και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Απριλίου 2020, αύξηση 19,6%.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, σε:
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5,5%), Έπιπλα
- ηλεκτρικά είδη- οικιακό εξοπλισμό (5%) και
Φαρμακευτικά- καλλυντικά (1,6%). Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η μείωση του τζίρου σε: Ένδυση- υπόδηση (24,7%), Τρόφιμα- ποτά- καπνό
(17,5%), Πολυκαταστήματα (16,9%), Καύσιμα
και λιπαντικά αυτοκινήτων (8,4%) και Βιβλία-

χαρτικά- λοιπά είδη (3,8%).
Ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε
σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,8% τον
Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Μαΐου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020 παρουσίασε αύξηση 20,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 26% τον Μάιο 2020 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου
2020.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 5,3% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2019, ενώ σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου
2020 εμφάνισε αύξηση 19,6%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση
26,2% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020.

Αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, κατά
5,3 δισ. ευρώ ή κατά 3 μονάδες του ΑΕΠ, καταγράφουν στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου τα
επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του
200% επί του ΑΕΠ.
Πρόκειται για παράπλευρη απώλεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία έρχεται να πλαισιώσει τις ήδη βαριές συνέπειες στον κρατικό
προϋπολογισμό, ο οποίος εμφανίζει πλέον υψηλά πρωτογενή ελλείμματα, αντί των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων μέχρι και το 2019. Σε
συνδυασμό και με τη μείωση που θα καταγράψει
φέτος το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο λόγος
του ακαθάριστου χρέους προς το ΑΕΠ θα υπερβεί το 200%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ύψος του ακαθάριστου δημόσιου χρέους, στο τέλος του περασμένου Μαΐου
ανήλθε στο ποσό των 361,29 δισ. ευρώ, από 356,02
δισ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2019.

paper

Ψηφιακή σύνταξη
ΑΤΛΑΣ
Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα η έκδοση συντάξεων
χωρίς δικαιολογητικά

Μ

ε το πάτημα ενός κουμπιού θα εκδίδονται 4.000 συντάξεις τον μήνα χωρίς
κανένα δικαιολογητικό. Η απονομή
της σύνταξης από δύο μήνες ως λίγες ημέρες αποτέλεσε δέσμευση πάνω από 30 υπουργών Εργασίας από το 1983 ως σήμερα.
Στο εξής όλες οι αιτήσεις των εργαζομένων θα
γίνονται με ένα κλικ, θα ενημερώνονται μέσω
email χωρίς κανένα δικαιολογητικό καθώς αυτά
θα αναζητούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
- από σήμερα εκδίδονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλες οι συντάξεις μεταβίβασης θανάτου,
χηρείας και οι συντάξεις γήρατος του πρώην ΟΓΑ
- Μέσα στο τρέχον έτος θα ενταχθούν και οι συντάξεις αναπηρίας
- Εντός του 2021 θα ενταχθούν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων γήρατος.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη
Βρούτση κατά την πρώτη φάση της ψηφιακής σύ-

Στην εφαρμογή
e- καταναλωτής
οι τιμές καυσίμων
όλης της Ελλάδας
Τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των καυσίμων στο σύνολο
της επικράτειας θα έχουν σύντομα οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής (app) e-καταναλωτής
της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
H εφαρμογή, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
στρατηγικής προτεραιότητας του υπουργείου για
ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά του λιανικού εμπορίου, συμπλήρωσε ήδη τέσσερις μήνες

νταξης ΑΤΛΑΣ θα απονέμονται κατά μέσο όρο
4.000 συντάξεις τον μήνα και θα καλύπτεται το
40% των νέων συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Πρόκειται για μία πλήρως αυτοματοποιημένη
διαδικασία σε όλα της τα στάδια, τόσο στο στάδιο
της αίτησης, όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας, της έκδοσης και τέλος σε αυτό της κοινοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης στον δικαιούχο.

Χωρίς κανένα δικαιολογητικό
Η ψηφιακή απονομή σύνταξης καταργεί την
χρόνια απονομή της σύνταξης και καταργεί την
προσκόμιση δικαιολογητικών. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ουσιαστικά καταργούνται και οι
ουρές έξω από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.
Η κοινοποίηση της συνταξιοδοτικής απόφασης
στον δικαιούχο θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email του, κατευθείαν, χωρίς καμία άλλη αναμονή.
Έτσι ενώ η απόφαση της συνταξιοδότησης απαιτούσε πολύμηνη επεξεργασία του συνταξιοδοτικού φακέλου που έφτανε μέχρι και τους 24 μήνες,
λειτουργίας και αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο, με
το οποίο οι καταναλωτές και οι θεσμικοί φορείς
της αγοράς παρακολουθούν καθημερινά την μέση τιμή πώλησης σε πάνω από 1.400 βασικά αγαθά.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στην πρώτη
φάση ανάπτυξης της εφαρμογής που έγινε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας, 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ με
συνολικά πάνω από 2.400 καταστήματα σε όλη
την Ελλάδα αναρτούν καθημερινά, μέσω ειδικής
ψηφιακής πλατφόρμας, τις μέσες τιμές πώλησης
λιανικής 1.400 προϊόντων. Πρόσφατα, προστέθηκαν πάνω από 200 νέοι κωδικοί με φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, νωπά και κατεψυγμένα κρεατικά και ψάρια. Επίσης, στο e-καταναλωτής
app, ο καταναλωτής μπορεί να πληροφορηθεί τις
τιμές για μάσκες προσώπου καθώς και σε ποια καταστήματα είναι διαθέσιμες.
Στόχος του υπουργείου είναι να εμπλουτίζει
διαρκώς τη λίστα με νέους κωδικούς, προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές σε όμοια προϊόντα έχοντας την δυνατότητα
να επιλέξει το φθηνότερο κατάστημα.

τώρα θα ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά από την
στιγμή της αίτησης.
Ενώ ο δικαιούχος χρειαζόταν να προσκομίζει μέχρι και 9 διαφορετικά δικαιολογητικά, τώρα πια
δεν θα χρειάζεται να προσκομίσει κανένα έγγραφο.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου υποβάλλονται στην πλατφόρμα Ψηφιακής
Απονομής Σύνταξης ΆΤΛΑΣ στο gov.gr. Για κάθε
παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους
ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και
λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Οι
δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αφού προηγουμένως βάλουν τους κωδικούς
TAXIS, στην συνέχεια βάζουν το ΑΜΚΑ τους και
το email τους. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις
πληροφορίες που ζητούνται ανάλογα με το είδος
του αιτήματος της αίτησης και προχωρούν στην
υποβολή.
Οι αποφάσεις χηρείας και γήρατος πρώην ΟΓΑ
χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής ΑΤΛΑΣ. Κάθε απόφαση γνωστοποιείται αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο
ασφαλισμένος.
Για τα υπόλοιπα αιτήματα συνταξιοδότησης
ισχύουν ότι ισχύει σήμερα, δηλαδή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του eΕΦΚΑ ή του μηχανογραφικού συστήματος του
Δημοσίου τομέα (ΓΓΠΣ).

Νέα παράταση για τις

«δηλώσεις Covid»

Π

αράταση έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως τις 31 Αυγούστου 2020
για την υποβολή των δηλώσεων για τη μεταβολή
του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γ. Πιτσιλή η ίδια προθεσμία (31 Αυγούστου 2020)
ισχύει και για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου.
Η «Δήλωση COVID» μπορεί να υποβληθεί και
χειρογράφως όταν ο υπόχρεος για την υποβολή
της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας,
εκκαθαριστής κληρονομίας διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε
από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών
Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε
περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση
μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης
ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο. Η χειρόγραφη «Δήλωση COVID» υποβάλλεται στη ΔΟΥ φορολογίας
του εκμισθωτή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
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Πώς φτάσαμε στο λουκέτο της

Τ

ο πρώτο πολύ ισχυρό πλήγμα δέχτηκε η
ελληνική αγορά εστίασης μετά την απόφαση της αλυσίδας Pizza Hut να διακόψει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.
Σε μια ακραία συγκυρία για τον κλάδο, το λουκέτο στα 16 καταστήματα του δικτύου και η απώλεια περίπου 159 θέσεων εργασίας δημιουργεί
έντονο προβληματισμό. Πηγές της εταιρείας που
διέρρευσαν την πληροφορία συνέδεαν την απόφαση με τις δυσμενείς εξελίξεις στο οικονομικό
περιβάλλον λόγω της πανδημίας, σε συνέχεια
μάλιστα επενδύσεων άνω των 23 εκατ. ευρώ στο
δίκτυο της γνωστής αλυσίδας πίτσας και μιας συνεχούς προσπάθειας από την ομάδα διοίκησης τα
τελευταία χρόνια να διαχειριστεί τις προκλήσεις.
Το “Pizza Hut” πρόκειται για διεθνούς φήμης
εμπορικό σήμα που αναπτύσσει η Food Plus, εταιρεία με 30χρονη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η
επιχείρηση απασχολεί περίπου 400 εργαζόμενους
συνολικά ενώ στο χαρτοφυλάκιο της ανήκει και η
KFC, η δραστηριότητα της οποίας διατηρείται και
ενισχύεται (μέσα στο 2019 η εταιρεία επέκτεινε
το δίκτυο της KFC με δύο καταστήματα).
H Food Plus από πέρυσι είχε συνεργασία με την
Yum International S.a.RL στην οποία επετράπη

Οι τσάντες Callista
Crafts από την Ελλάδα
στις διεθνείς αγορές

Έ

να ελληνικό premium brand δερμάτινων
ειδών και αξεσουάρ έχει δημιουργήσει η
εταιρεία Callista Crafts.
Η προσπάθεια ξεκίνησε από το δίδυμο των
ιδρυτριών της, κ.κ. Ελένη Kωνσταντινίδου και
Σήλια Σιγαλού, υπό τη μορφή… οικοτεχνίας μέσα στη βαθιά κρίση της εγχώριας οικονομίας το
2013, με σκοπό τη δημιουργία χειροποίητων δερμάτινων τσαντών υψηλής ποιότητας.
Σήμερα η εταιρεία πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 1,79 εκατ. ευρώ και αναπτύσσεται με ετήσιο
ρυθμό πάνω από 16%. Με διψήφιο ρυθμό αναπτύσσονται και οι πωλήσεις του e-shop της φίρμας, των οποίων το μερίδιο στις συνολικές πωλή-

μέσω σύμβασης Sub-franchise η λειτουργία των
καταστημάτων Pizza Hut στην Ελλάδα, ως franchise.
Στην Ελλάδα τα μεγέθη της Pizza Hut αποτυπώνονται εν μέρει στις οικονομικές καταστάσεις της
Food Plus. Με βάση τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις, το 2018 οι σωρευμένες ζημιές ανήλθαν σε 35.176.550,93 και τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) είναι αρνητικά, ήτοι 2.929.240,85 ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 16,2
εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 7,6%, ενώ η εταιρεία είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,55 εκατ. ευρώ, έκδοση ομολογιακού 2
εκατ. ευρώ και συμφωνία παράτασης για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων προς τις πιστώτριες τράπεζες. Στις 31/12/2018 διατηρούσε συνολικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές του εξωτερικού σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ ύψους
300.948,47 ευρώ, ως ακολούθως: 218.202,16 ευρώ (τιμολόγηση σε USD) και 82.746,31 ευρώ (τιμολόγηση σε GBP). Η εταιρεία λειτουργεί συνολικά 24 καταστήματα, 16 με το σήμα Pizza Hut
(όλα εντός Αττικής) και 8 με το σήμα KFC (7
εντός Αττικής και 1 στη Θεσσαλονίκη).

σεις ανέρχεται σε 21,73% στο α' εξάμηνο του
2020, βαίνοντας αυξανόμενο (από 12,17% στο β'
εξάμηνο του 2019 και 7,31% στο α' εξάμηνο πέρυσι).
Οι τσάντες της Callista, το δέρμα των οποίων
εισάγεται από την Ιταλία, ράβονται στην Ελλάδα
σε βιοτεχνία με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία και τελειοποιούνται από 16 τεχνίτριες που
φτιάχνουν τους κόμπους -κάθε τσάντα Tote έχει
356 κόμπους και 950 βελονιές-, πωλούνται σε 8
χώρες, μέσω 41 σημείων πώλησης, κυρίως shop
in shop σε μεγάλα πολυκαταστήματα και boutique γνωστών ξενοδοχείων.
Τα προϊόντα Callista Crafts -πέραν της ομώνυμης μπουτίκ στην οδό Βουκουρεστίου- βρίσκονται
στα Αttica Πολυκαταστήματα στην Αθήνα, στα
Angel's στη Γλυφάδα αλλά και στην Πάρο, στο
Grand Resort Lagonisi, στα Hydora σε Σπέτσες
και Σύρο, στα Kessaris σε Αθήνα και Μύκονο.
Στο εξωτερικό βρίσκονται σε 8 χώρες, με 41 σημεία πώλησης, κυρίως shop in shop σε μεγάλα πολυκαταστήματα όπως τα Bloomingdale's στις
ΗΠΑ ή τα Bongenie Grieder στην Ελβετία, αλλά
και σε μπουτίκ πολυτελών ξενοδοχείων όπως τα
Αman Resorts.
Η Callista Crafts στοχεύει στον τριπλασιασμό
των μεγεθών της μέσα στην επόμενη τριετία, και
στην περαιτέρω διείσδυσή της στις διεθνείς αγορές, απ’ όπου αντλεί σήμερα πάνω από το 1/4 του
τζίρου της, με την αγορά των ΗΠΑ να αποτελεί
τον μεγαλύτερο διεθνή πελάτη της.

Το «μεροκάματο»
του Τζεφ Μπέζος

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.

Παγωτό με ένα κλικ
«Η Froneri Hellas συνεργάζεται με τη Wolt και
σας φέρνει τα αγαπημένα σας παγωτά Nestlé…
στην πόρτα σας!», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Η online πλατφόρμα delivery φαγητού Wolt
αναλαμβάνει να σας φέρει στην πόρτα σας επιλεγμένους κωδικούς των παγωτών Nestlé στις περιοχές του Χολαργού, της Γλυφάδας και του Αλίμου, ενώ σύντομα θα εξυπηρετεί περισσότερες
περιοχές και στο κέντρο της Αθήνας.
Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή Wolt στο κινητό σας και απολαύστε παγωτό!
Φέτος το καλοκαίρι αναζητήστε τις αγαπημένες γεύσεις των παγωτών Nestlé που αλλού;
Στη Wolt!».
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Κορονοϊός:
Η μάσκα
προστατεύει
αυτόν που
την φορά
ή μόνο τους
γύρω του;

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως
νέα δεδομένα για την προστατευτική ιδιότητα της
μάσκας. Γνωρίζαμε ότι φορώντας την μάσκα «φρενάρουμε» την εξάπλωση του κορονοϊού, προστατεύοντας τους γύρω μας, ταυτόχρονα όμως προστατεύει και εκείνον που την φορά από την
εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων. Το κυριότερο
όφελος της χρήσης μάσκας, σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αφορά στον περιορισμό των σωματιδίων του βήχα, του φτερνίσματος ή και της έντονης ομιλίας από το άτομο που
έχει μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό. Ωστόσο, οι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι εκείνος που φορά την
μάσκα μπορεί να προστατευθεί εξίσου, καθώς
εισπνέει μικρότερες «ποσότητες» του ιού. Καθώς
τα μολυσμένα αερολύματα που εισπνέονται μειώνονται, η εκδήλωση της ασθένειας ενδεχομένως να
είναι πιο ήπια, αποτρέποντας ακόμα και τους
θανάτους, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.
Η Δρ. MonicaGandhi, ειδικός για τις μολυσματικές ασθένειες στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαν
Φρανσίσκο και συν-συγγραφέας της έρευνας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εάν φοράτε την μάσκα
σας και εκτεθείτε στον κοροναϊό, θα εισπνεύσετε
πιο μικρές ποσότητες του ιού κι έτσι είναι πιθανότερο, εάν κολλήσετε, να εμφανίσετε πιο ήπια ή και
καθόλου συμπτώματα». Η ερευνητική ομάδα εστίασε σε αυτό που ονόμασε στην συνέχεια ως «θεωρία του ιογενούς μολύσματος», με το μόλυσμα,
σύμφωνα με τους ερευνητές, να αποτελεί την «ποσότητα» ή την «δόση» του ιού, στην οποία εκτίθεται κάποιος. Όσο υψηλότερο είναι αυτό, τόσο πιο
πιθανό το άτομο να μολυνθεί. Μια χαμηλότερη αρχική «δόση» του κορανοϊού δίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα καλύτερες πιθανότητες καταπολέμησης της νόσου.

Πώς να καθαρίσετε το γραφείο από τον αέρα μέχρι τα μικρόβια

Η

καλή ποιότητα του αέρα στην εργασία
έχει ζωτική σημασία για την υγεία, ιδιαίτερα στη μέση της επιδημίας που έχει
προκαλέσει ο Covid-19.
Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Harvard,
Syracuse και SUNY πραγματοποίησαν μελέτη σε
εργαζομένους σε γραφείο. Η μελέτη έδειξε πως
όσοι εργάζονταν σε καλά αεριζόμενο γραφείο, απέδιδαν πολύ καλύτερα σε δύσκολα project. Επιπλέον, ένιωθαν μεγαλύτερη ευεξία και ήταν πιο ευδιάθετοι.
Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 24 επαγγελματίες, όπως αρχιτέκτονες, designers, προγραμματιστές, μηχανικοί, managers κ.α. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονταν σε έναν ελεγχόμενο επαγγελματικό χώρο.
Από την άλλη πλευρά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας αναφέρει ότι ο φτωχός αερισμός των
κτηρίων επιτρέπει τη συσσώρευση ρύπων από:
*Τα υλικά κατασκευής του κτηρίου
*Την χρήση καυσίμων
*Τις φυσικές εκπομπές ραδονίου
Επιπλέον, σε ένα γραφείο όπου ο αέρας έχει φτω-

χή ποιότητα, συσσωρεύεται μούχλα που αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για αναζωπυρώσεις αλλεργιών
όπως το άσθμα. Ακόμα και ξενιστές, όπως τα
κουνούπια, αποτελούν μεγαλύτερη απειλή σε χώρους με παγιδευμένο αέρα. Μάλιστα ο Οργανισμός
υπολογίζει πως η βελτίωση του φυσικού αερισμού
μπορεί να μειώσει τις πνευμονοπάθειες έως και
20%.
Ωστόσο αυτό ισχύει όταν οι ρύποι στο εξωτερικό
περιβάλλον είναι λιγότεροι απ' ό,τι στο εσωτερικό.
Ο Οργανισμός διευκρινίζει πως στα μεγάλα αστικά
κέντρα όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πολύ
υψηλή, ο φυσικός αερισμός μπορεί να μην είναι
ωφέλιμος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν ο αερισμός γίνεται χωρίς σήτες, με συνέπεια να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των ξενιστών.
Τι μπορείτε να κάνετε
Για να απαλλαγεί από τους ρύπους ο αέρας στο
γραφείο πρέπει κατ’ αρχάς να απομακρυνθούν οι
βασικές πηγές τους. Μία από τις κυριότερες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι το
κάπνισμα. Το κάπνισμα εκλύει, μεταξύ άλλων, στον
αέρα βενζόλιο, ένα αέριο που είναι καρκινογόνο.

Έχεις πονοκέφαλο;

νοκεφάλων. Η χρήση μιας εργονομικής καρέκλας
βοηθά την σπονδυλική στήλη να διατηρεί την φυσική της καμπύλη η οποία βοηθάει στην ανακούφιση της έντασης των μυών στο λαιμό, τους ώμους
και την πλάτη.
Το πρώτο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ρυθμίσεις την οθόνη του υπολογιστή σου έτσι ώστε να
βρίσκεται στο επίπεδο των ματιών ή ελαφρώς χαμηλότερα για να βελτιωθεί η στάση του σώματος.
Επίσης, ένας έντονος και δυνατός φωτισμός μπορεί
να πυροδοτήσει έναν πονοκέφαλο. Γι’ αυτό, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις μια οθόνη προστασίας
φωτισμού στην οθόνη του υπολογιστή σου και φρόντισε να κάνεις τακτικά διαλείμματα για να ξεκουραστούν τα μάτια σου.

Τι πρέπει να αλλάξεις στο γραφείο σου
Δεν είναι όμως μόνο η πίεση στο καθημερινό σου
πρόγραμμα που μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο.
Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι η κακή στάση του
σώματος, όταν κάθεστε, μπορεί να πυροδοτήσει
έναν πονοκέφαλο;
Ο πόνος στην πλάτη δεν είναι το μόνο αποτέλεσμα της κακής στάσης σώματος όταν κάθεσαι στην
καρέκλα του γραφείου. Η σωστή τοποθέτηση του
γραφείου και της καρέκλας σου μπορεί επίσης να
συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης πο-
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Επομένως, πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα σε
κάθε κλειστό χώρο.
Όταν εξάλλου το επιτρέπουν οι ατμοσφαιρικές
συνθήκες, πρέπει να αερίζεται ο χώρος με ανοιχτά
παράθυρα και τον κλιματισμό γυρισμένο στην ανανέωση του αέρα. Η ενεργοποίηση του απορροφητήρα στην κουζίνα ή και στο μπάνιο επίσης μπορεί
να βοηθήσει.
Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε ή/
και να αντικαθιστάτε τακτικά τα φίλτρα των συστημάτων κλιματισμού, αλλά και των απορροφητήρων, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
τους.
Πολύ σημαντικό είναι να συμπληρώσετε τα παραπάνω με συσκευές απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα. Οι συσκευές αυτές εξουδετερώνουν
γρήγορα τα αιωρούμενα σωματίδια από τον καπνό,
το νέφος και την «κλεισούρα».
Μην ξεχνάτε, τέλος, την υγρασία γιατί κι αυτή
παίζει ρόλο στην ποιότητα του αέρα. Αν τα επίπεδα
υγρασίας στους κλειστούς χώρους είναι υψηλά, ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας), τα σπόρια
των οποίων διαχέονται στον αέρα.
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