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Στείλτε μας ΤΩΡΑ   
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λαμβάνετε άμεσα ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με SMS

Το 2021 φεύγει, οι εκλογές έρχονται...
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Πώς θα εντοπίσετε τις 
«κρυφές» χρεώσεις
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ρύθµιση έως 100 δόσεις για όλες 
τις κατηγορίες οφειλών µε... ένα κλικ 

ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Τι ισχύει για τη ρύθµιση 100 και 120 δόσεων 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τέλος το «Taxisnet» - Στη θέση του 
το «myAADE»

Στείλτε µας ΤΩΡΑ  
το κινητό σας για να 

λαµβάνετε άµεσα ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ µε SMS

Το 2021 φεύγει, οι εκλογές έρχονται...

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  ∆ Ε Ν  Π Ο Υ Λ Α Μ Ε  Κ Α Π Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Υ Σ  Α Ν Η Λ Ι Κ Ο Υ Σ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Πώς θα εντοπίσετε τις 
«κρυφές» χρεώσεις

Οι απόψεις των  
ανθρώπων που φιλοξενούνται 
στον «Περιπτερούχο» είναι 

προσωπικές και δεν εκφράζουν 
την Ένωση και τη συντακτική 

ομάδα του περιοδικού. 
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EDITORIAL

Οι πρόωρες εκλογές, όσο πιο πρόωρες είναι, τόσο πιο πολύ έχουν το στοι-
χείο του αιφνιδιασμού που αποτελεί αναμφισβήτητα το απόλυτο «όπλο» 
κάθε πρωθυπουργού. Το χρησιμοποιεί όταν εξυπηρετεί τους στόχους του. 
Βέβαια, όσο πλησιάζουμε προς την εξάντληση της τετραετίας οι εκλογές 
χάνουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Δηλαδή, αν διεξαχθούν διπλές εκλο-
γές το φθινόπωρο του 2022 ουδείς θα αιφνιδιασθεί. Σχεδόν 3,5 χρόνια μετά 
τις εκλογές του 2019, όλα τα κόμματα θα βρίσκονται σε κατάσταση εκλογι-
κού συναγερμού.

Το 2022, λοιπόν, θα είναι, όπως όλα δείχνουν, εκλογικό έτος. Το ξέραμε 
εκ των προτέρων, πλην όμως ο Μητσοτάκης έσπευσε να το επιβεβαιώσει με 
τις παροχές που έκανε στη ΔΕΘ. Ο ίδιος, φυσικά, το διαψεύδει, όπως είναι 
υποχρεωμένος. 

Πότε θα γίνουν οι εκλογές; Ο Τσίπρας προβλέπει άνοιξη και μάλλον 
έχει δίκαιο. Έχοντας ως δεδομένο ότι οι κάλπες θα είναι διπλές, απαιτείται 
μία χρονική περίοδος δύο μηνών. Αυτό αποκλείει το φθινόπωρο, καθώς 
υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού. Άλλωστε το καλοκαίρι μπορεί να 
έχουν μεσολαβήσει ξανά πυρκαγιές.

Με τι κλίμα θα πάμε ως τις εκλογές; Με κλίμα πόλωσης, κάτι που, πα-
ραδοσιακά ευνοεί τα διπολικά σχήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει την ένταση. Ο 
Μητσοτάκης αξιοποιεί αυτή τη συνθήκη απευθυνόμενος προς τους «νοι-
κοκυραίους». Παράλληλα, προσπαθεί να προσεγγίσει τμήμα της νεολαίας 
όπου η ΝΔ χωλαίνει εκλογικά και δημοσκοπικά. Θα του φέρουν ψήφους τα 
gigabytes και η επιδότηση απασχόλησης; Δύσκολο! Αν οι παροχές εξασφά-
λιζαν εγγυημένες ψήφους, ο Τσίπρας θα ήταν ακόμα στο Μαξίμου. 

Στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα «αυτοδυναμία (δική του) ή 
περιπέτεια με ακυβερνησία». Ο Τσίπρας από την πλευρά του έβαλε το δικό 
του: «Νίκη ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση την επόμενη μέρα ή νέες εκλογές και 
περιπέτεια».

Το 2021 φεύγει, οι εκλογές έρχονται…

Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να αποδυναμώσει το 
«χαρτί» της αυτοδυναμίας, που θα «παίξει» ο πρωθυπουργός, επιδιώκοντας 
την πάση θυσία διεξαγωγή και δεύτερων εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν 
με ενισχυμένη αναλογική και μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα. Σ’ αυτό 
το πεδίο θα κριθεί και ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτά-
κης θα λέει «αυτοδύναμη ΝΔ ή χάος ακυβερνησίας» και ο κ. Τσίπρας (θα) 
απαντά «εσύ είσαι το χάος».

Ασφαλές συμπέρασμα επ’ αυτού δεν μπορεί να εξαχθεί σήμερα. Όλα 
θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Αν η ΝΔ του κ. 
Μητσοτάκη διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά που της δίνουν οι σημερινές δη-
μοσκοπήσεις, ασφαλώς θα είναι πολύ κοντά στην επίτευξη της αυτοδυνα-
μίας στις δεύτερες. Αντίθετα, αν η κυβερνητική φθορά είναι μεγάλη και 
έχουμε διασπορά της ψήφου, τότε ενδέχεται να ανακύψει ζήτημα συμμα-
χικών κυβερνήσεων.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η αντιπολίτευση έχει συμφέρον οι εκλογές να 
γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μπορεί ο κ. Τσίπρας να είπε με έμφαση, 
επαναλαμβάνοντας το παλιό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ, «είμαστε έτοιμοι να ση-
κώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα», αλλά μάλλον προτιμά να 
εξαντλήσει ο κ. Μητσοτάκης την τετραετία, προσδοκώντας ότι ο χρόνος θα 
φέρει μεγαλύτερη φθορά για τη ΝΔ και ανάκαμψη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί 
βέβαια να έχουν υπόψη τους και αυτό που έχει πει ο Άντι Γουόρχολ: «Λένε 
πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει 
να τα αλλάξεις εσύ, μόνος σου».

Συμπέρασμα; Η λογική δείχνει εκλογές το 2022 με την άνοιξη να εμφα-
νίζεται ως η πλέον «βολική» περίοδος για την κυβέρνηση. Κάποιοι (λίγοι) 
εκτιμούν ότι ο αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει καθηλωμένος δημοσκοπικά, ο Μητσο-
τάκης θα κρατήσει τις κάλπες για το 2023. Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες, 
δύσκολο πάντως…
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΑ PULZE ΚΑΙ ID ΤΗΣ IMPERIAL 
TOBACCO ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Η Imperial Tobaccο, 

δημιουργός των Tσιγάρων Davidoff, 

επέλεξε την Ελλάδα ως μία από τις πρώτες χώρες 

στον κόσμο που κυκλοφορεί τις νέες συσκευές 

θερμαινόμενου καπνού PULZE και τις ράβδους 

θερμαινόμενου καπνού iD. 

Πρόκειται για καινοτόμα καπνικά προϊόντα νέας γε-
νιάς, που σύμφωνα με τεκμηριωμένες επιστημονικές 
μελέτες έχουν δυνητικά μειωμένο κίνδυνο για τους 
καπνιστές.  

Είναι αποτέλεσμα πολλών ετών έρευνας και ανά-
πτυξης της εταιρίας, που έχει επενδύσει διεθνώς γι’ 
αυτόν τον σκοπό περισσότερο από 1 δις ευρώ. 

Οι συσκευές PULZE προσφέρουν 20 χρήσεις με 1 
μόνο φόρτιση, ενώ δεν χρειάζονται χωριστή θήκη για 
να φορτίζονται (all-in-one).  Διαθέτουν αυτόματη λει-
τουργία επέκτασης χρόνου χρήσης, καθώς και επιλογή 
έντασης της γεύσης iD μεταξύ 2 επιπέδων θέρμανσης.

Οι ράβδοι θερμαινόμενου καπνού iD έχουν λι-
γότερη μυρωδιά, ασυνήθιστα διακριτική, ενώ δια-
τίθενται σε 4 νέες γεύσεις: Rich Bronze για έντονη 
γευστική εμπειρία, Balanced Blue για ισορροπημένη 
αίσθηση, Ice με απαλή γεύση μέντας και Capsule Polar 
με κάψουλα δροσερής γεύσης μέντας όταν την επιλέ-
ξεις. Συνεχής υποστήριξη υψηλής ποιότητας προσφέ-
ρεται μέσω της online υπηρεσίας καταναλωτών PULZE 
Care. 

Η στήριξη της Μικρής Λιανικής είναι διαχρονικά 
μία από τις προτεραιότητές της Imperial Tobacco και 
ιδιαίτερα η στήριξη της κερδοφορίας της, που τόσο 
έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. 

Σήμερα μέσω των ιδιαίτερα κερδοφόρων PULZE 
και iD δημιουργεί νέες προϋποθέσεις ενίσχυσής της 
όπως και μέσα από την εφαρμογή κινήτρων επιβρά-
βευσης πωλήσεων καθώς και ελκυστικών εμπορικών 
προγραμμάτων προβολής και επικοινωνίας στα πλαί-
σια του προγράμματος «ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ; ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ!».

O Αλέξανδρος Καμάρας, Πρόεδρος της Imperial 
Tobacco ΝΑ Ευρώπης, δήλωσε σχετικά: «Η Imperial 
Tobacco είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες διε-
θνώς στον χώρο του καπνού. Είμαστε συνεπείς με τη 
δέσμευση μας να αναπτύσσουμε καινοτόμες και πρα-
κτικές προτάσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των κα-
πνιστών που αναζητούν περισσότερες και καλύτερες 
επιλογές για προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου. 
Για το νέο σύστημα θερμαινόμενου καπνού PULZE και 
iD θα κάνουμε σημαντική επένδυση στη χώρα μας, για 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την υπο-
στήριξη της Μικρής Λιανικής μέσω ισχυρού προγράμ-
ματος πιστώσεων και κινήτρων σε χιλιάδες Περίπτερα, 
Ψιλικά και Mini Markets. Έτσι θα συμβάλουμε στην 
στροφή των καπνιστών σε λιγότερο επιβλαβείς εναλ-
λακτικές του καπνίσματος, αλλά και θα συμμετέχου-
με στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, με υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης».

H Imperial Tobacco Hellas κατέχει ηγετικό ρόλο στην 
ΝΑ Ευρώπη. Με έδρα την Αθήνα και με ελληνική Δι-
οίκηση, ο συνολικός αριθμός των χωρών που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα της φτάνει τις 13, με πιο σημαντικές 
την Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.  
Στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο μαρκών της ανήκουν τα 
Τσιγάρα Davidoff, Slim Line, Gauloises, John Player 
Special, West, R1, οι Καπνοί Golden Virginia & Drum, 
τα Χαρτιά & Φιλτράκια Rizla και τα Ηλεκτρονικά Τσι-
γάρα myblu, που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά 
πριν από 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία.  



10 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 11 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΠΝΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΙΣΤΙΚΟ

PULZE.GR

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ... ΕΝΑ ΚΛΙΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι τις 31/10/2021 η προθεσμία

»» ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθη-
ναίων δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά, και 
χωρίς καμία ταλαιπωρία, αιτήσεις για τη ρύθμι-
ση κάθε είδους οφειλής: Από τα δημοτικά τέλη 
μέχρι και τις κλήσεις για παράνομη στάθμευση.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για ρύθμιση 
των οφειλών τους μπορούν να μπαίνουν στην 
πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου στη 
διεύθυνση: https://eservices.cityofathens.gr και 
να επιλέγουν την ψηφιακή υπηρεσία: Αίτηση για 
ρύθμιση οφειλών (Ν. 4764/2020).

Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι κάνοντας 
χρήση των κωδικών Taxisnet που διαθέτουν, θα 
πρέπει να ανεβάσουν τα απαραίτητα -κατά περί-
πτωση- δικαιολογητικά με βάση τις υποδείξεις 
της πλατφόρμας.

Ακολούθως, οι υπηρεσίες του Δήμου θα δι-
εκπεραιώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και θα 
ενημερώνουν τον αιτούντα αναλυτικά, για το 
συνολικό ποσό της οφειλής (τέλη, πρόστιμα, 
προσαυξήσεις), καθώς και για τον μέγιστο αριθ-
μό δόσεων με τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η 
οφειλή.

Βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης για τις 
οφειλές, οι δόσεις και το ποσοστό της έκπτω-
σης μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:

α) Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά 
ποσοστό 100%

β) Εάν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80%

γ) Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, 
απαλλαγή κατά ποσοστό 70%

δ) Εάν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, 
απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

ε) Εάν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, 
απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Ο ενδιαφερόμενος αφότου ενημερωθεί μέσω 
της πλατφόρμας, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέ-
ξει τον αριθμό των δόσεων, καθώς και το ποσό 
της δόσης που επιθυμεί.

«Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι που βρέ-
θηκαν με μια μικρή ή μεγαλύτερη οφειλή - εξαι-
τίας και της πανδημίας - θέλουν να τακτοποιή-
σουν τις εκκρεμότητές τους. Η νομοθεσία, τούς 
δίνει τη δυνατότητα κι εμείς είχαμε υποχρέωση 

α) Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα που έχουν 
ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό δραστηριότητας) του πίνα-
κα που προσαρτάται ως Παράρτημα στο ΦΕΚ της 
11ης Μαρτίου 2021 με αρ. φύλλου 961. Σε αυτόν 
εντάσσονται τα περίπτερα, όπως είχαμε γράψει 
και σε προηγούμενο τεύχος όταν και παραθέσαμε 
αναλυτικό ρεπορτάζ για την εν λόγω ρύθμιση.

β) Τα Φυσικά Πρόσωπα που πληρούν μία – 
τουλάχιστον - από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

● Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της 
πανδημίας.

● Είναι άνεργοι.
● Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στή-
ριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνε-
πειών της πανδημίας.

να κάνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο 
απλή, σύντομη και χωρίς ταλαιπωρία. Ο Δήμος, 
κάνει ψηφιακά «άλματα» για να υλοποιήσει τον 
σχεδιασμό του, και να αλλάξει το υπόδειγμα εξυ-
πηρέτησης, από τα γκισέ και την ταλαιπωρία στην 
άνεση και την ταχύτητα. Εξελισσόμαστε και γινό-
μαστε κάθε μέρα πιο αποτελεσματικοί», τόνισε ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στην έκτακτη ρύθμιση μπορούν να υπα-
χθούν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν 
υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την παν-
δημία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους:
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Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγε-
ται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2% 
επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της 
ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
έστω και μίας από τις δόσεις της ρύθμισης, ο 
Δήμος δεσμεύει εκ νέου το ΑΦΜ του οφειλέτη. 
Η ρύθμιση καταργείται και ο οφειλέτης καλείται 
να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής 
του αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχό-
μενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της 
τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο των τριών μηνών. 

Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο 
της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες 
δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται 
σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν 
ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβο-
λής και των προστίμων. 

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται 
μόνο ηλεκτρονικά προς τον Δήμο, εκτός παρο-
χής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον 
Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, για συ-
γκεκριμένο οφειλέτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α) Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της 

εταιρείας που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος, 
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

β) Έγγραφα/Βεβαιώσεις που κατά περίπτω-
ση βεβαιώνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι είτε είναι 
άνεργοι, είτε ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 
τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών της πανδημίας COVID-19, είτε είναι 
ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων 
τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας 
αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών 
της πανδημίας COVID-19.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α) Στοιχεία μητρώου ΝΠ & Επιχείρησης, από 

το TAXISNET
β) Δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡ-

ΓΑΝΗ που να αποδεικνύει ότι, το ΝΠ ανήκει στην 
κατηγορία των πληττόμενων από την πανδημία.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση. Σύμ-
φωνα με το Άρθρο 36 του νόμου 4807/2021, η 
αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλε-
ται το αργότερο έως την 31η.10.2021.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μπο-
ρεί να παραταθεί έως και έξι μήνες, με απόφαση 
του υπουργού Εσωτερικών.

Η λογική λέει ότι θα δοθεί η σχετική παρά-
ταση από την κυβέρνηση. Ωστόσο, επειδή κανείς 
και πότε δεν μπορεί να είναι σίγουρος, καλό 
θα είναι όσοι έχετε χρέη στους Δήμους να μην 
ρισκάρετε και να σπεύσετε να υπαχθείτε στη 
ρύθμιση, ώστε να μη βρεθείτε προ δυσάρεστων 
εκπλήξεων.

Στείλτε μας ΤΩΡΑ το κινητό σας για να λαμβάνετε 
άμεσα ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με SMS

Η Ένωση Περιπτερούχων Αττικής αντιλαμβανόμενη την 

ανάγκη των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα για άμεση, 

έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στα ζητήματα του 

κλάδου μας προχωρά στην αποστολή SMS κάθε φορά 

που υπάρχει ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Για να συμπεριληφθείτε στην αποστολή  

των SMS δώστε μας τώρα το κινητό σας  

στα τηλέφωνα 2103214367  
και 2103229500 ή στο email μας 

enosieekpa@gmail.com  

Διαφορετικά δεν έχουμε 

τρόπο να σας ενημερώσουμε.  

Τέλος και επειδή  

οι εξελίξεις «τρέχουν» 

διαρκώς και καθημερινά,  

σας προτρέπουμε  

να επισκέπτεστε τακτικά  

την ιστοσελίδα  

της Ομοσπονδίας  

www.peripteranews.gr 
και του σωματείου  

www.eekpa.com  
για να ενημερώνεστε 

για κάθε εξέλιξη που αφορά 

στον κλάδο.

● Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων 
των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή 
δημόσιας αρχής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών της πανδημίας.

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Μέσω της ρύθμισης διευθετούνται βεβαιω-
μένες οφειλές πληττόμενων, βάσει της έκτακτης 
ρύθμισης (ΚΥΑ 18440/2021, από 15.2.2020 μέχρι 
30.6.2021). Παράλληλα, ρυθμίζονται βεβαιωμέ-
νες οφειλές πληττόμενων που κατέστησαν ληξι-
πρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλει-
ών ρυθμίσεων από 15 Φεβρουαρίου 2020 έως τη 
δημοσίευση του εν λόγω Νόμου, καθώς επίσης 
και οφειλές πληττόμενων, που κατά το παρελθόν 
είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και 
αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Ακόμη εντάσσονται οφειλές πληττόμενων 
βάσει της έκτακτης ρύθμισης, που κατά την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε ανα-
στολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπα-
χθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση 
τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με 
απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης 
ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπά-
γεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Τέλος, μέσω του νέου πλαισίου ρυθμίζο-
νται οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή 
εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε 
οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία 
περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα 
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. 

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που 
προέκυψαν από διαφορές ως προς την επι-
φάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά 
το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (Α’ 204), καθώς 

επίσης και οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν τις 
15/2/2020 και δεν έχουν στο παρελθόν υπαχθεί 
σε ρύθμιση.

Όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθμιση μπορούν να 
απαλλαγούν κατά ποσοστό από τις προσαυξή-
σεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, 
καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλω-
σης ή λόγω μη καταβολής τέλους. 

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσοι 
υπαχθούν στην ρύθμιση θα μπορούν να λαμβά-
νουν αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση 
οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. 

Για να συμβεί αυτό, ο οφειλέτης θα πρέπει 
να έχει καταβάλει:

α) Το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για 
οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ

β) Το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για 
οφειλή από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ

γ) Το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για 
οφειλή από 10.000,01 και άνω.

Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται 20 ευρώ 
για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ 
για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. Η ρυθ-
μιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε 
τμηματικά. Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη 
δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, 
διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαί-
ως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΑΠΑΤΗΣ 

ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ– 

Τι πρέπει να προσέχετε

»» ΠΡΟΣΟΧΗ! »»

Βασικές μορφές απάτης 

από επιτήδειους μέσω του 

διαδικτύου ή άλλων μορφών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών 

καταγράφει σε ανακοίνωσή 

της η Αρχής Καταπολέμησης 

της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες με σκοπό 

την ενημέρωση και την 

προστασία των καταναλωτών. 

Παράλληλα η Αρχή δίνει 

συγκεκριμένες οδηγίες 

προς τους καταναλωτές 

προκειμένου να μην πέφτουν 

θύματα εξαπάτησης.

Στην ανακοίνωση της Αρχής σημειώνεται ότι 
«το φαινόμενο της απάτης με διάφορες παραλ-
λαγές και ιδίως της απάτης μέσω διαδικτύου, το 
τελευταίο διάστημα έχει λάβει τεράστιες διαστά-
σεις..» Γι’ αυτό και η Αρχή παραθέτει τις ακόλου-
θες βασικές μορφές απάτης που παρουσιάζουν 
μεγάλη συχνότητα:

του διαδικτύου, προσποιούμενοι τους τεχνικούς 
που εργάζονται σε κέντρα υποστήριξης μεγάλων 
εταιρειών λογισμικού. 

Μέσω κλήσεων από τηλέφωνα τρίτων χω-
ρών «προθυμοποιούνται» να βοηθήσουν στην 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων του υπολογιστή. 
Από τα θύματα ζητούν να εγκαταστήσουν στον 
υπολογιστή τους λογισμικό απομακρυσμένης 
πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πλή-
ρη έλεγχο και έχουν πρόσβαση σε αποθηκευ-
μένους κωδικούς, τους οποίους στη συνέχεια 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για 
παράνομες ενέργειες.

ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ CEO /ΑΠΑΤΗ 
ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ E-MAIL

Η απάτη τύπου CEO / απάτη με το εταιρικό e-
mail, λαμβάνει χώρα όταν ένας εξουσιοδοτημέ-
νος να πραγματοποιεί πληρωμές υπάλληλος της 

εταιρείας εξαπατάται προκειμένου να πληρώσει 
ένα πλαστό τιμολόγιο ή να διενεργήσει μια μη 
εγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης, από τον εται-
ρικό λογαριασμό της επιχείρησης. 

Επίσης, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις 
αποστολής απατηλών e-mails από λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίοι διαφέ-
ρουν ελάχιστα από λογαριασμούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου πραγματικών συνεργαζόμενων 
φορέων/εταιρειών/πελατών/προμηθευτών κλπ.

ΑΠΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΑΠΑΤΗ 

ΤΩΝ «ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ»

Οι κοινές απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις 
υποσχόμενες εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, 
μπορεί να περιλαμβάνουν επικερδείς επενδυτι-
κές ευκαιρίες, όπως μετοχές, ομόλογα, κρυπτο-
νομίσματα, πολύτιμους λίθους, υπεράκτιες επεν-

δύσεις σε ακίνητη περιουσία και εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας.

ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
«Phishing, Pharming & Cracking»

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
«Sim Swapping»

Οι δράστες σε αρκετές περιπτώσεις αποκτούν 
παράνομη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές των θυμάτων και υποκλέπτουν τα ονό-
ματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασής τους 
στις διαδικτυακές τραπεζικές πλατφόρμες. 
Εν συνεχεία, με τη χρήση των στοιχείων αυ-
τών εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις, μέσω υπηρε-
σιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δήθεν 
για λογαριασμό αυτών. Αφού εκδώσουν όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα, οι δράστες χρησιμοποιούν 
«αχυράνθρωπους» για να εκδώσουν νέες κάρτες 
SIM για λογαριασμό των θυμάτων. Με τον τρόπο 

αυτό καταφέρνουν να παρακάμψουν τις διαδικα-
σίες ασφαλείας του e-banking (αποστολή SMS 
ή VIBER κειμένου στους πελάτες με μοναδικό 
κωδικό για κάθε συναλλαγή) και να αφαιρέσουν 
μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα.

ΑΠΑΤΗΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (PHISHING)

Ο όρος «phishing» αναφέρεται στα απατηλά μη-
νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σκοπό 
έχουν να εξαπατήσουν τους παραλήπτες τους και 
να γνωστοποιήσουν στους επιτήδειους δράστες 
προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες ή κω-
δικούς ασφαλείας των θυμάτων.

ΑΠΑΤΗΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS 
(SMISHING)

Ο όρος «smishing» (ένας συνδυασμός των λέξε-
ων «SMS» και «Phishing») αναφέρεται στην προ-
σπάθεια των επιτήδειων δραστών να αποκτήσουν 
προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες ή 
κωδικούς ασφαλείας μέσω μηνυμάτων SMS. Το 
μήνυμα κειμένου συνήθως ζητά από το θύμα να 
κάνει κλικ σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) 
ή να καλέσει έναν αριθμό τηλεφώνου, προκειμέ-
νου να επαληθεύσει, ενημερώσει ή επανανεργο-
ποιήσει τον λογαριασμό του.

ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η τραπεζική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα 
άμεσης ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ Τρά-
πεζας, χωρίς τη χρήση κάρτας. Στην προκειμένη 
περίπτωση, ανάληψη των μετρητών μπορεί να 
κάνει ακόμη και παραλήπτης που δεν είναι πε-
λάτης της Τράπεζας από οποιοδήποτε ΑΤΜ, αρ-
κεί να διαθέτει τον Κωδικό Ανάληψης Μετρητών 
που για λόγους ασφαλείας η Τράπεζα κοινοποιεί 
μόνο στον αποστολέα των χρημάτων. Ειδικότερα, 
οι δράστες των εν λόγω απατών χρησιμοποιούν 
εύσχημες δικαιολογίες και βασίζονται κυρίως 
στην άγνοια των υποψήφιων θυμάτων για το 
πώς λειτουργεί η ως άνω τραπεζική υπηρεσία.
Παραπλανούν τα θύματα και αυτά ενώ πιστεύ-
ουν ότι πληκτρολογούν το ποσό που θα λάβουν 
για συγκεκριμένη συναλλαγή/αγοραπωλησία/
συμφωνία, στην πραγματικότητα δίνουν εντολή 
χρέωσης του δικού τους λογαριασμού (δηλαδή 
γίνεται ανάληψη από το λογαριασμό τους). Στη 
συνέχεια, οι δράστες ζητούν από τα θύματα να 
τους γνωρίσουν τον Κωδικό Ανάληψης Μετρητών 
μίας χρήσης που τα θύματα λαμβάνουν από την 
Τράπεζα. Τέλος, οι δράστες, μέσω του εν λόγω 
κωδικού, εισπράττουν άμεσα με ανάληψη από 
ΑΤΜ τα χρήματα που υποτίθεται ότι έπρεπε να 
καταβάλουν στα θύματα για τη συγκεκριμένη συ-
ναλλαγή/αγοραπωλησία/συμφωνία.

ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ / απά-
τη των ψευδών αναγγελιών πώλησης διαφόρων 
αγαθών σε δημοφιλείς διαδικτυακούς ιστοτό-
πους αγγελιών αγοραπωλησίας (marketplace, 
car.gr κ.ά.) ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook). Οι δράστες της απάτης των ψευ-
δών αναγγελιών πώλησης αγαθών άλλοτε μεν 
αξιώνουν την κατάθεση του τιμήματος πριν την 
παράδοση του πωλούμενου, το οποίο ουδέποτε 
παραδίδουν, άλλοτε δε αποστέλλουν πλαστο-
γραφημένα αντίγραφα εμβάσματος και SWIFT, 
που φέρουν στοιχεία υπαρκτών εταιρειών με 
συναφή δραστηριότητα, ισχυριζόμενοι ότι εκ 
παραδρομής έχουν μεταφέρει χρηματικά ποσά 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποψήφι-
ων αγοραστών. Εν συνεχεία, εκμεταλλευόμενοι 
την καθυστέρηση της πίστωσης του ποσού, λόγω 
του μηχανισμού των τοκοφόρων ημερομηνιών 
(valeur) μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων, ζητούν την επιστροφή των χρη-
μάτων σε υποδεικνυόμενους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς, τα οποία ιδιοποιούνται παράνομα.

ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς συνδέ-
σμους (links), που φέρουν αντίγραφα λογοτύπου 
επίσημων τραπεζών, οι οποίοι σύνδεσμοι τους 
ανακατευθύνουν σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα, δή-
θεν της επίσημης τράπεζας συνεργασίας, όπου 
τους ζητείται να αποκαλύψουν τα οικονομικά 
και προσωπικά τους στοιχεία. Οι ψεύτικες ιστο-
σελίδες τραπεζών προσομοιάζουν αρκετά με τις 
νόμιμες ιστοσελίδες τραπεζών.

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν χρήστες 
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΝΕΑ ΓΗ»: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ, ΣΤΗ ΣΤΕΒΙΑ

»» ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ »»

Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρουσίασε πρόσφα-
τα με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 χρόνων 
της, ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμμα-
τος «Νέα Γη». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό 
Πρόγραμμα Αναγεννητικής Καλλιέργειας που 
υλοποιείται σε συνεργασία με τη Stevia Hellas 
και στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη των κα-
πνοκαλλιεργητών για τη μετάβαση από την καλ-
λιέργεια του καπνού στην καλλιέργεια στέβιας, 
εξοικονομώντας, ταυτόχρονα, φυσικούς πόρους. 

Το Πρόγραμμα που απευθύνεται σε καπνο-
καλλιεργητές της Ροδόπης και της Ξάνθης, πα-
ρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και, πα-
ρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Σπήλιου Λιβανού, η Παπαστράτος 
και η Stevia Hellas υπέγραψαν σχετικό Σύμφω-
νο Συνεργασίας. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Αναγεννητικής 

Καλλιέργειας, που η πιλοτική εφαρμογή 
του έχει ξεκινήσει ήδη σε συνολική έκταση 
περίπου 100 στρεμμάτων, περιλαμβάνει μια 

«εργαλειοθήκη», η οποία καλύπτει τις ανάγκες 
μετάβασης από τον καπνό στη στέβια. 

Μεταξύ άλλων προβλέπει:
● Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια σπό-

ρων, φυτοχώματος, αναλωσίμων υλικών και συ-
στημάτων άρδευσης.

● Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μετάβασης.

● Την ενεργοποίηση οικονομικών πόρων στο 
πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

● Τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων που 
θα ενισχύουν τη διαπραγματευτική ισχύ των 
καλλιεργητών. 

● Την απορρόφηση από τη Stevia Hellas του 
συνόλου της παραγωγής των καλλιεργητών που 
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΒΙΑ; 
Η επιλογή της στέβιας έγινε με γνώμονα την 
ευκολία στη μετάβαση, καθώς χρησιμοποιού-
νται ίδιες καλλιεργητικές πρακτικές, όπως και ο 
ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός, την καλύτερη 
στρεμματική απόδοση και τη διαρκώς αυξα-
νόμενη ζήτηση της στέβιας από τη βιομηχανία 
Τροφίμων και Ποτών, ως ένα φυσικό γλυκαντικό. 
Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας στην επιλο-
γή της είναι και το αποτύπωμα που αφήνει στο 
περιβάλλον. Η καλλιέργεια στέβιας απαιτεί ση-
μαντικά λιγότερους φυσικούς πόρους, λιγότερο 
νερό, μειωμένη χρήση λιπασμάτων και καθόλου 
χημικά.      

Τα πρώτα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα 
που είναι ήδη σε εξέλιξη είναι πολύ ενθαρρυ-
ντικά, γεγονός που επιβεβαιώνει τις ωφέλειες 
που προκύπτουν για τον ίδιο τον παραγωγό, το 
περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. 

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπήλι-
ος Λιβανός, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης 
Τύπου, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή της Πα-
παστράτος και της Stevia Hellas αποτελεί ένα 
πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα 
που συνδυάζει κρίσιμα χαρακτηριστικά που έχει 
κι η δική μας πολιτική στο Υπουργείο: Συνερ-
γασία. Καινοτομία. Νέα αντίληψη. Σεβασμό στο 
περιβάλλον. Βιώσιμη ανάπτυξη. Προσαρμοστι-
κότητα στα σύγχρονα δεδομένα. Στήριξη στον 
αγροτικό κόσμο. Σίγουρα θα παρακολουθούμε 
την πορεία μετάβασης από κοντά. Θα αναλύ-
σουμε και θα μελετήσουμε με προσοχή τα απο-
τελέσματα αυτού του πιλοτικού προγράμματος. 
Πιστεύουμε ότι θα δώσει μια εναλλακτική λύση 
στους καπνοπαραγωγούς και κυρίως σε αυτούς 

που πλήττονται τα εισοδήματά τους τα τελευταία 
χρόνια συγκριτικά με το παρελθόν».

O Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος 
Καργαρώτος, δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία 
χρόνια στην Παπαστράτος μετασχηματιζόμαστε 
για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο και φέτος, στα 
ενενήντα μας χρόνια, «Ξαναγεννιόμαστε». Την 
νέα αυτή πορεία θέλουμε να τη διανύσουμε με 
όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Το καινοτόμο αυτό 
Πρόγραμμα έρχεται να υπηρετήσει τον πυλώνα 
«Υποδειγματική λειτουργία», έναν από τους πέ-
ντε συνολικά που συνθέτουν τη νέα Στρατηγική 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παπαστράτος. Κυρί-
ως, όμως, έρχεται να αποδείξει ότι θέλουμε να 
μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Για 9 δεκαετίες 
οι καπνοπαραγωγοί είναι πολύτιμο κομμάτι της 
ιστορίας της Παπαστράτος. Η συνεργασία μας 
με τη Stevia Hellas, μέσα από τη «Νέα Γη», στο-
χεύει να κάνει πιο εύκολη τη μετάβασή τους στο 
μέλλον. Ένα μέλλον με νέες, καλύτερες προο-
πτικές».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Stevia Hellas, 
Χρήστος Σταμάτης, σημείωσε πως: «Όταν αρχί-
σαμε να «μιλάμε» για την στέβια στην Ελλάδα, 
όλα βρίσκονταν σε ένα στάδιο αμφιβολίας για το 
μέλλον, καθώς ήταν η εποχή της βαθιάς κρίσης. 
Κανείς δε μπορούσε να δει ξεκάθαρα ότι η στέ-
βια και η καλλιέργειά της θα έδινε μια προοπτική 
ανάπτυξης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε 
εθνικό, ενώ θα συγκέντρωνε πάνω της το ενδια-
φέρον πολύ μεγάλων εταιρειών παραγωγής τρο-
φίμων από όλο τον κόσμο. Σήμερα, έχοντας στο 
πλάι μας την Παπαστράτος, δείχνουμε το δρόμο 
προς σύγχρονες αναγεννητικές καλλιεργητικές 
πρακτικές, βοηθώντας τους παραγωγούς να 
διαχειριστούν με σύνεση τους φυσικούς μας 
πόρους. Όπως με τη φύση, η ισορροπία μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο όταν όλοι συνεργαστούμε για 
ένα καλύτερο  μέλλον». 

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Αναγεννητικής Καλλιέργειας της Παπαστράτος 

και της Stevia Hellas

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κ. Σπήλιος Λιβανός
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΑ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 

για το περιβάλλον για πρώτη φορά στην Ελλάδα

18 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με διεθνείς 
προδιαγραφές για το περιβάλλον που πραγματο-
ποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεκινάει 
στην περιοχή της Ραφήνας. Το πρόγραμμα, που 
πραγματοποιείται από την Aegean Rebreath σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και 
την British American Tobacco, συνδυάζει μελέ-
τη και ευαισθητοποίηση γύρω από την αλόγιστη 
απόρριψη των πλαστικών μίας χρήσης, στην κα-
τεύθυνση της συμβολής στην προσπάθεια που 
έχει ξεκινήσει για αυτόν τον σκοπό. Η περιοχή 
της Ραφήνας, με μεγάλο αριθμό μόνιμων κατοί-
κων και χιλιάδες επισκέπτες που πηγαίνουν στο 
λιμάνι, αποτελεί μια περιοχή με εξαιρετικά ενδι-
αφέροντα στοιχεία για το θέμα.

Στο πρόγραμμα, που έχει πολυδιάστατο και 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, θα χρησιμοποιη-
θούν, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα τεχνικές καταγραφής των απορριμμάτων 
μέσω χρήσης υψηλής τεχνολογίας και δορυ-
φορικών συστημάτων. Η έναρξη του προγράμ-
ματος, στο οποίο υπάρχει η συνεργασία και της 
Επιτροπής για το Βιώσιμο Περιβάλλον Ραφήνας 
– Πικερμίου, έγινε συμβολικά με την τοποθέτη-
ση μιας πρωτότυπης κατασκευής στην κεντρική 
πλατεία της Ραφήνας, μιας πραγματικής «σκηνής 
εγκλήματος» στην οποία, δίπλα στα θύματα όπως 
ψάρια και χελώνες, τοποθετήθηκε το πιστό αντί-
γραφο ενός γιγαντιαίου αποτσίγαρου, με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. 

Τα αποκαλυπτήρια της πρωτότυπης κατα-
σκευής έκανε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων,  Δρ. Κωνσταντίνος 
Αραβώσης, που ανέφερε: «Πρόκειται για μια 
εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία δεδομένου 
ότι συνδέεται με τη ρύπανση που προκαλούν τα 
πλαστικά, και ιδιαίτερα τα πλαστικά μίας χρήσης. 
Σήμερα, το 80% των απορριμμάτων που βρίσκου-
με στις θάλασσες και τις ακτές αποτελούνται από 
πλαστικό. Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας έλαβε σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία και ήδη από την 1η Φεβρουαρίου 
καταργήθηκε η προμήθεια από φορείς της Κε-
ντρικής Κυβέρνησης δέκα πλαστικών προϊόντων 
μίας χρήσης, ενώ από την 3η Ιουλίου η απαγό-
ρευση προμήθειας δέκα πλαστικών μίας  χρή-
σης επεκτάθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της 
χώρας (ιδιωτικές και του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα). Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή όλων μας, ώστε να μειωθεί αποτελε-
σματικά η ρύπανση από τα πλαστικά».

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευάγ-
γελος Μπουρνούς, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που 
η περιοχή της Ραφήνας επελέγη για ένα τόσο 

σημαντικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα “Μικρές 
Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα” στοχεύει στη συλ-
λογή πραγματικών δεδομένων σχετικά με την 
απόρριψη αποτσίγαρων στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον, την ευαισθητοποίηση για τη βελτίωση της 
ποιότητας του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου 
και την ενεργή κινητοποίηση γύρω από το εξαι-
ρετικά σημαντικό ζήτημα του βιώσιμου περιβάλ-
λοντος».

Τη σημασία της πρωτοβουλίας τόνισε και ο 
Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, 
που συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω βιντεο-
σκοπημένου μηνύματος. Από την πλευρά του, 
ο Πρόεδρος της Aegean Rebreath, κ. Γιώργος 
Σαρελάκος, σημείωσε: «Η ρίψη αποτσίγαρων στο 
έδαφος, μπορεί να φαίνεται αμελητέα κίνηση, 
αλλά στην πραγματικότητα έχει αντίκτυπο στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Κάθε χρόνο καταλήγει στο 
περιβάλλον ένας τεράστιος αριθμός από απο-
τσίγαρα, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 
καπνιστών δεν απορρίπτει τα αποτσίγαρα στους 
κάδους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
ποσοστό να καταλήγει στη θάλασσα και εν τέλει 
να γίνονται βλαβερή τροφή για τα πουλιά, τα ψά-
ρια και τα θαλάσσια ζώα, καθώς η αποσύνθεσή 
τους διαρκεί περίπου 10 χρόνια. Στόχος είναι η 
μεγαλύτερη κατανόηση ότι η θαλάσσια ρύπανση 
ξεκινάει πρωτίστως από την ξηρά και πώς μπορεί 
η πρόληψη να συμβάλλει». 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της British American Tobacco Hellas, κ. Vitalii 
Kochenko, ανέφερε: «Η BAT Hellas, στο πλαίσιο 
των σημαντικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει 
στα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, 
το περιβάλλον και την κοινωνία, θεωρεί εξαιρε-
τικά σημαντική τη συμβολή της σε τέτοιου είδους 

προσπάθειες που ξεκινούν. Εξίσου σημαντική 
είναι και η ανάγκη για συνέχιση των συνεργει-
ών των εθνικών και τοπικών αρχών, της κοινω-
νίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, γιατί ο 
σκοπός της προστασίας του περιβάλλοντος είναι 
κοινός».  

H Aegean Rebreath ιδρύθηκε με βασικό 
στόχο να απαντήσει στην επείγουσα ανάγκη για 
απορρύπανση των βυθών και να προάγει την 
προστασία της βιοποικιλότητας του Αιγαίου. 
Αποτελείται από ωκεανολόγους, ιχθυολόγους, 
περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, επαγγελματί-
ες δύτες, οικονομολόγους, στελέχη με εμπειρία 
στην υλοποίηση προγραμμάτων με περιβαλλοντι-
κό και κοινωνικό αντίκτυπο και ενεργούς πολί-
τες, και δημιουργεί ειδικούς σταθμούς συλλογής 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που 
αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη βιωσιμό-
τητα των προσπαθειών απορρύπανσης, αλλά και 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας. 
Πρόκειται για μια πρόταση που αναδείχθηκε με 
ψηφοφορία στην πρώτη θέση μεταξύ 472 υπο-
ψήφιων έργων διεθνώς και έχει ήδη αρχίσει να 
υλοποιείται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αποτελείται 
από δύο ιστορικές περιοχές με μακρά παράδο-
ση που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Χαρακτη-
ριστικό ορόσημο του Δήμου συνιστά το Λιμάνι 
Ραφήνας, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των 
μεγαλύτερων λιμανιών της Ελλάδας, ενώ είναι 
το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Αττικής. 
Οι δραστηριότητες του Δήμου στηρίζονται σε μία 
σειρά από τομείς που αφορούν στη νεολαία, τη 
σωματική και πνευματική υγεία, τη δημοκρατία 
και τη διαφάνεια, την πολιτιστική κληρονομία, το 
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.



20 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 21 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ 
ΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

»» ΔΕΗ »»

Προσεκτική ανάγνωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που θα 
εκδοθούν αυτή την περίοδο (ή έχουν ήδη εκδοθεί για τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο) θα σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε επωμιστεί 
σημαντικές επιβαρύνσεις. Σε μια ξεχωριστή γραμμή στον λογαριασμό, θα 
φανούν (ή έχουν ήδη φανεί) πρόσθετες χρεώσεις οι οποίες μπορεί να ανέρ-
χονται σε αρκετές δεκάδες ευρώ. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απότομη 
και κατακόρυφη αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δηλαδή στις τιμές με τις οποίες «αγοράζουν» οι πάροχοι προκειμένου να 
μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τα συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας που έχουμε υπογράψει, προβλέπουν ότι σε περίπτωση απότο-
μης ανόδου της τιμής χονδρικής, το κόστος μετακυλύεται στον καταναλωτή. 
Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο και γι’ αυτό θα επιβαρυνθούμε το επό-
μενο χρονικό διάστημα. Πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα; Ουδείς 
γνωρίζει. Κάποιοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό. Το βέβαιο 
είναι ότι ο λογαριασμός του ρεύματος φέτος το φθινόπωρο θα είναι «τσου-
χτερός».

Εκ των προτέρων επισημαίνουμε ότι το να υπολογίσει από μόνος του ο 
καταναλωτής τις πρόσθετες επιβαρύνσεις είναι πρακτικά αδύνατο καθώς 
προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας αλλά 
και εξαιρετικές μαθηματικές γνώσεις. Δημοσιεύουμε δύο παραδείγματα 
από συμβάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τα οποία γίνεται αντιλη-
πτό ο τρόπος υπολογισμού των έξτρα χρεώσεων. Είναι όροι των συμβάσεων 
που έχουμε υπογράψει και οι οποίοι τώρα δυστυχώς ενεργοποιούνται.

Πρακτικά, συμβαίνει το εξής: κάθε μήνα, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέρ-
γειας «τρέχει» έναν μαθηματικό τύπο για κάθε καταναλωτή. Αν στην χον-
δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επικρατούν ήρεμα νερά, τότε ο 
λογαριασμός προκύπτει από τον απλό πολλαπλασιασμό της κιλοβατώρας 

που έχει καταναλωθεί με την τιμή που έχει συμφωνηθεί και διαφημιστεί. Αν 
όμως επικρατεί καταιγίδα, ο μαθηματικός τύπος βγάζει επιπλέον χρέωση η 
οποία μετακυλύεται στον πελάτη. Λογαριασμοί φουσκωμένοι έχουν εκδο-
θεί ήδη (κυρίως στους εκκαθαριστικούς φαίνεται η επιβάρυνση). Εκτός από 
την κανονική χρέωση (τιμή κιλοβατώρας επί αριθμό κιλοβατωρών) προ-
στίθεται και μια έξτρα χρέωση που αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή και 
προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου). Για να γίνει αντιληπτή η έκταση 
της «ζημιάς» αναφέρονται τα εξής παραδείγματα. Για κατανάλωση 1700 κι-
λοβατωρών καταναλωτής επιβαρύνθηκε με 77 ευρώ επιπλέον (περίπου 4,5 
λεπτά ανά κιλοβατώρα) ενώ σε λογαριασμό έναντι για κατανάλωση μόλις 
240 κιλοβατωρών, επιβλήθηκε πρόσθετη χρέωση 20 ευρώ (περίπου 8 λεπτά 
ανά κιλοβατώρα).

Το ότι επικρατούν συνθήκες “καταιγίδας” στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία των τιμών εκκαθάρισης αγο-
ράς επόμενης ημέρας (βασικός δείκτης υπολογισμού του ρεύματος)

Νοέμβριος 2020: 52,66 ευρώ ανά MWh
Δεκέμβριος 2020: 58,93 ευρώ ανά MWh
Ιανουάριος 2021: 52,52 ευρώ ανά MWh
Φεβρουάριος 2021: 50,36 ευρώ ανά MWh
Μάρτιος 2021: 57,64 ευρώ ανά MWh
Απρίλιος 2021: 64,17 ευρώ ανά MWh
Μάιος 2021: 63,16 ευρώ ανά MWh
Ιούνιος 2021: 83,47 ευρώ ανά MWh
Ιούλιος 2021: 101,86 ευρώ ανά MWh

Ακολουθούν παραδείγματα από συμβάσεις καταναλωτών από τις οποίες 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προκύπτει και ο τρόπος υπολογισμού των έξτρα χρεώσεων

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οι προ ΦΠΑ Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται βάσει: α) των αντα-

γωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης, 
και β) βάσει των μηνιαίων διακυμάνσεων στο άθροισμα (i) της μέσης (κατά 
το διάστημα κατανάλωσης κάθε επίμαχου μήνα) Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς 
, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ii) της τιμής 13 
€/MWh. Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price) δημοσιεύεται 
καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρί-
ου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-
ahead-market, στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας»). 

Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περι-
όδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα κατά τις μέρες 
κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα (Ι) της μέσης Τιμής 
Εκκαθάρισης Αγοράς, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 
1,18, και (ΙΙ) της τιμής 13 €/MWh κατά την Περίοδο Κατανάλωσης (εφεξής 
το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 40 και 50 €/ΜWh, δεν θα πραγ-
ματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό 
μήνα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά 
τον επίμαχο μήνα είναι κάτω του ορίου των 40 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προ-
μήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 40€/ΜWh με το Άθροισμα. 
Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον 
επίμαχο μήνα είναι άνω του ορίου των 50 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας 
θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το όριο των 50€/ΜWh. 
Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για 
κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως 
διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που 
θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομέ-
να καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Ο παρών Γενικός 
Όρος δεν εφαρμόζεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη της 
εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προ-
μηθευτή.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οι εκάστοτε Τιμές Προμήθειας περιλαμβάνουν το κόστος Ενέργειας, τις 

Απώλειες του Δικτύου, το κόστος Διαθεσιμότητας Ισχύος, το κόστος των 
Επικουρικών Υπηρεσιών, το κόστος Έκτακτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, το 
κόστος Διασυνοριακού Εμπορίου, το κόστος από χρεώσεις βάσει Μεσο-
σταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το 
κόστος του Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης του Συστήματος. Η Χρέωση Προ-
μήθειας θα αναπροσαρμόζεται από τον Προμηθευτή ακολουθώντας τις δια-

κυμάνσεις του Κόστους Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα (εφεξής «Μέγεθος Αναφοράς x»), όπως, αυτό 
καθορίζεται, για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο εκκαθα-
ριστικός λογαριασμός, από: 

i) Την μέση τιμή της ΤΕΑ, 
ii) τις μέσες μοναδιαίες χρεώσεις για όλους τους ΛΠ, 
iii) Το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθ-

μών (ΜΜΚΘΣΣ), iv) Το κόστος που σχετίζεται με τον Μεταβατικό Μηχανι-
σμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης 
Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο εθνικό μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο μέτρο 
για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος ή για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης δυνα-
μικότητας παραγωγής, v) Τυχόν επιπλέον κόστη χονδρεμπορικής που θα 
προκύψουν κατά τη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νό-
μου 4425/2016 (Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και 
της Αγοράς Εξισορρόπησης), ή οποιαδήποτε άλλα κόστη που θα προκύ-
ψουν από σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ρυθμιστικές ή κανονιστικές δια-
τάξεις, ως εξής: Εφόσον το Μηνιαίο Μέγεθος Αναφοράς x παραμένει εντός 
του εύρους διακύμανσης Li=0,030 - Lu=0,045 €/kWh, η Χρέωση Προμή-
θειας που θα καταβάλλει ο Πελάτης δεν θα αλλάζει. Σε περίπτωση που το 
κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται άνωθεν του προαναφερ-
θέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας θα επαυξάνεται σύμφωνα με τον 
τύπο α*(x-Lu)+β. Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα 
κυμαίνεται κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας 
θα απομειώνεται σύμφωνα με τον τύπο α*(x-Li)+β. Οι συντελεστές α και 
β, καθώς και τα ως άνω Li και Lu όρια δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Προμηθευτή και αναπροσαρμόζονται βάσει των τρεχουσών συνθηκών της 
αγοράς. Σήμερα, οι συντελεστές α και β ορίζονται ως εξής: α = 1,1371, β = 
0,005. Τα ως άνω στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Προμηθευ-
τή και αποτελούν αναδημοσίευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/
markets-reports) και την ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/
agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Οι εν λόγω χρεώ-
σεις υπόκεινται περιοδικά σε εκκαθαρίσεις και είναι πιθανό να μεταβάλλο-
νται μελλοντικά για τον εκάστοτε μήνα. Ο υπολογισμός των ως άνω χρεώ-
σεων περιγράφεται αναλυτικά στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προμηθευτή, το 
οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση κατά την οποία τυ-
χόν ρυθμιστικές ή νομοθετικές παρεμβάσεις εισάγουν νέα είδη πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στην αγορά ενέργειας, οι οποίες προκύπτουν κατόπιν της 
σύναψης της παρούσης σύμβασης προμήθειας, ο Προμηθευτής διατηρεί 
το δικαίωμα της πλήρους μετακύλισης του εν λόγω μη προϋπολογισθέντος 
κόστους στον Πελάτη.

ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, 
ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ (Η ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΦΑΝΕΙ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΡΚΕΤΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 
ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

»» ΕΦΟΡΙΑ »»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του insider.gr, οι πύλες των 
παλαιών ρυθμίσεων ανοίγουν και πάλι με την υποβολή 
μιας αίτησης και την καταβολή της δόσης του Αυγού-
στου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του 
Σεπτεμβρίου. Η ρύθμιση αφορά όσους έχασαν τις 100 
και 120 δόσεις από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδη-
μία, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020 έως και την 31η 
Ιουλίου 2021.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ σε εγκύκλιό της με 
την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του  άρθρου 76 
του ν. 4821/2021, «η επανένταξη συντελείται κατόπιν 
αίτησης του οφειλέτη και εφόσον καταβληθεί η δόση 
μηνός Αυγούστου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του 
μηνός Σεπτεμβρίου 2021. 

Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας 
ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων 
που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δη-
λαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν 
στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ή των ρυθ-
μίσεων».

Οι παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων 
αναβιώνουν για τους εξής οφειλέτες:

Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρό-
σωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμ-
βαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρο-
νικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19.

Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν 
αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση 
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 
έως 31.7.2021.

Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντά-
χθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 
έως 31.7.2021.

Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν 
μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα 
από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί 
κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».

Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγ-

γεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδή-
ποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

Με την πληρωμή της δόσης του Αυγούστου μαζί 
με τη δόση του Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021 οι παλιές ρυθμίσεις «ξεπαγώνουν» και οι δόσεις 
που έμειναν απλήρωτες θα  προστεθούν στο τέλος των 
ρυθμίσεων.

Πότε χάνονται οι ρυθμίσεις
Οι οφειλέτες που ενταχθούν ξανά στις παλαιές ρυθμί-
σεις  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 100 
δόσεων χάνεται:

● Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μη-
νιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την κα-
ταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

● Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ 
όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και 
μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο 
από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

● Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του 
εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
● Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2  συνεχόμενες μηνι-
αίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την κατα-
βολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

● Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ 
όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και 
μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο 
από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

● Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του 
εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής 
τους.

● Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υπο-
τροπή.
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Χιλιάδες οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ξανά τις 100 και 

120 δόσεις για να εξοφλήσουν τα παλαιά χρέη τους προς την Εφορία.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλύτερο τζίρο στις θερινές εκπτώσεις δήλω-
σε το 34,8% των εμπόρων, ίδιο τζίρο δήλωσε το 
30,3% και χειρότερο τζίρο δήλωσε το 33,9% των 
εμπόρων. Αυτό προκύπτει από την εξαμηνιαία 
ερεύνα για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που για πρώτη 
φορά πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του 
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) 
και την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Γ. 
Μπάλτα. Όπως αναφέρει ο σύλλογος στα στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα «αναλόγως των 
συνθηκών, εμπνέουν συγκρατημένη αισιοδοξία 
οι απαντήσεις για τις πωλήσεις του 2021 σε σύ-
γκριση το 2020, γιατί 1 στους 3 δήλωσε καλύτερο 
τζίρο το 2021 από το 2020 και αντίστοιχα η ίδια 
αναλογία ισχύει και για όσους δήλωσαν ίδιο και 
χειρότερο τζίρο».

Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 
αναφέρει, τα εξής συμπεράσματα:
● Τα μέλη του ΕΣΑ, κατά τη διάρκεια της συ-
μπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας, 
επισήμαναν ότι ο τζίρος του Ιουλίου ήταν πολύ 
καλός, αλλά του Αυγούστου εξανέμισε τις όποιες 
προσδοκίες δημιουργήθηκαν, γιατί ο καύσωνας 
και η αρνητική ψυχολογία που επικράτησε λόγω 
των δασικών πυρκαγιών μείωσαν κατά πολύ τον 
τζίρο.
● Ειδικά ο τζίρος των καταστημάτων του κέντρου 
της Αθήνας επλήγη ανεπανόρθωτα από τις υψη-
λές θερμοκρασίες.
● Η πλειοψηφία των καταστημάτων του δείγμα-
τος (72,1%) ανήκουν στην κατηγορία Ένδυση – 
Υπόδηση – Αξεσουάρ – Αθλητικά είδη που έχουν 
πρωτεύοντα ρόλο στην εκπτωτική περίοδο.
●  6 στα 10 σημεία πώλησης του δείγματος, λει-
τουργού στα όρια του Δ. Αθηναίων.
● Αναλόγως των συνθηκών, εμπνέουν συγκρατη-
μένη αισιοδοξία οι απαντήσεις για τις πωλήσεις 
του 2021 σε σύγκριση το 2020, γιατί 1 στους 3 
δήλωσε καλύτερο τζίρο το 2021 από το 2020 και 

αντίστοιχα η ίδια αναλογία ισχύει και για όσους 
δήλωσαν ίδιο και χειρότερο τζίρο».
● Οι πωλήσεις όμως του 2021 σε σύγκριση με το 
2019 είναι αποκαρδιωτικές και αποτελούν ξεκά-
θαρη απόδειξη ότι η επαναφορά στην κανονικό-
τητα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει, γιατί 8 
στους 10 δήλωσαν χειρότερα αποτελέσματα και 
ένα ισχνό ποσοστό του 2,4% δήλωσε καλύτερο 
τζίρο το 2021 σε σύγκριση με το 2019.
● Επιπροσθέτως οι καταστηματάρχες αξιολόγη-
σαν αρνητικά τα αποτελέσματα της φετινής θερι-
νής εκπτωτικής περιόδου, όταν μόνο 1 στους 10 
την θεώρησε καλή ή πολύ καλή.
● Τέλος, ενθαρρυντικό είναι ότι 6 στους 10 δή-
λωσαν ότι διαθέτουν ψηφιακό κανάλι πωλήσεων 
καθώς και ότι ξεκίνησαν ή αύξησαν εντυπωσιακά 
τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις με αφορμή την 
πανδημία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα 
της έρευνας, στην ερώτηση πως κινήθηκαν οι 
πωλήσεις σε σχέση με το 2019, καλύτερο τζίρο 
δήλωσε το 2,4%, ίδιο τζίρο δήλωσε το 10,6% και 
χειρότερο τζίρο δήλωσε το 79,1%.

Αξιολογώντας το ταμειακό αποτέλεσμα της θε-
ρινής εκπτωτικής περιόδου, σε σχέση με τις 
προσδοκίες που είχαν:

8,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν 
την περίοδο ως πολύ κακή

31,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν 
την περίοδο ως κακή

49,4% των ερωτηθέντων θεώρησαν 
την περίοδο ως μέτρια

10,0% των ερωτηθέντων θεώρησαν 
την περίοδο ως καλή

1,2% των ερωτηθέντων θεώρησαν 
την περίοδο ως πολύ καλή.

Σχετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης 
ηλεκτρονικά, το 58,2% των ερωτηθέντων απάντη-

σαν ότι διαθέτουν κανάλι ψηφιακών πωλήσεων 
και το 41,8% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν 
διαθέτουν κανάλι ψηφιακών πωλήσεων. Σημειώ-
νεται ότι η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος με 
απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, είχε διάρκεια μία επιπλέον εβδομάδα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΦΟΥΝΗ
«Με την συνεργασία του Οικονομικού Πανε-

πιστήμιου και βασιζόμενοι σε ένα δείγμα διαφο-
ρετικών κλάδων, περιοχών αλλά και μεγέθους, 
που για πρώτη φορά ξεπερνά τα 300 εμπορικά 
σημεία, έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική 
απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που 
επικρατεί στην αγορά σήμερα. Το αποτέλεσμα 
αυτής της ερευνάς κάνει ξεκάθαρο ότι τα χειρό-
τερα τα αφήσαμε πίσω, με την πλειοψηφία των 
καταστημάτων στις φετινές καλοκαιρινές εκ-
πτώσεις να καταγράφει βελτιωμένες πωλήσεις 
σε σχέση με το δύσκολο 2020, όμως δυστυχώς 
απέχουμε ακόμη πολύ από το τελευταίο έτος 
κανονικότητας, το 2019. Ο εμπορικός κόσμος 
έχει επιδείξει τεράστια ωριμότητα τόσο κατά την 
εφαρμογή των υγειονομικών συστάσεων σε προ-
σωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο όσο και με την 
εξαιρετική υποστήριξη, ανταπόκριση και υπομο-
νή στις δυσκολίες που προέκυψαν. Είναι συνε-
πώς αναγκαίο να συμφωνήσουμε τώρα όλοι, ότι 
θα εξασφαλίσουμε την αδιάληπτη και χωρίς πε-
ριορισμούς λειτουργία της αγοράς και θα παρα-
μείνουμε αρωγοί στοχευμένα, για όσο διάστημα 
αυτή διαταράσσεται. Ο κόμπος έχει φτάσει στο 
χτένι, η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να πε-
ριμένει άλλο και πρέπει συντεταγμένα ως πολι-
τεία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες σταθερό-
τητας, με γνώμονα πάνω από όλα την προστασία 
της δημόσιας υγείας, ώστε όλοι οι συμπολίτες 
μας, υγιείς και προφυλαγμένοι να πάρουν πίσω 
την κανονική τους ζωή».

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΕΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΕΧΟΥΜΕ 

ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ 2019
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Έρευνα Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις θερινές εκπτώσεις
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ΥΓΕΙΑ

Την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας έκαναν 
στις 23 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο Υγείας, ο 
Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός 
Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και η 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙ-
ΚΑ Νίκη Τσούμα.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις αποτελούν την επί-
σημη πιστοποίηση από τον ιατρό, ότι ένας πολί-
της μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δρα-
στηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους 
συνανθρώπους του. Επιπλέον, προβλέπεται η 
δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται για οποια-
δήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον 

ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός καταχωρεί 
τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές 
Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίω-
σης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο 
άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος 
διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα. 
Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι 
διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής:

● Από το myHealth app, στην ενότητα «Ια-
τρικές Βεβαιώσεις»

● Εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την 
άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

Βήμα - βήμα η διαδικασία

»» ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ »»
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Μια νέα υπηρεσία 

της ΗΔΙΚΑ εντάσσεται 

στην εφαρμογή MyHealth, 

για την απλή, γρήγορη και με 

ασφάλεια, ψηφιακή έκδοση 

των ιατρικών βεβαιώσεων.

ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και 
η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορ-
φή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως 
κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογρά-
φηση)

● Εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος 
στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίω-
ση εκτυπώνεται από τον ιατρό.

Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώ-
σεων από τους φορείς στους οποίους απευθύνε-
ται γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, 
ο παραλήπτης στον οποίο ο πολίτης απευθύνει 
προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει τη δυνα-
τότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode 
και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματε-
πώνυμο, την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και 
το κείμενο που αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανά-
λογα με την κατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης 
εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

● «Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

● «Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρι-
κές βεβαιώσεις για Κολυμβητήρια, Γυμναστή-
ρια ή Συγκεκριμένα αθλήματα έχουν ισχύ ενός 
έτους)

● «Μη Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση».
Για τον έλεγχο μιας ιατρικής βεβαίωσης 

σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ο πα-
ραλήπτης εισέρχεται στην πλατφόρμα myhealth.
gov.gr/verify με τους κωδικούς στο Taxisnet.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισή-
μανε: «Η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας 
και η καθημερινή μάχη με αυτή δεν μας εμποδί-
ζει παράλληλα να υλοποιήσουμε τις πολιτικές, οι 
οποίες θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη, ειδικά στον 
χώρο της Υγείας. Με τη συνδρομή του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα ηλεκτρονι-
κές ιατρικές βεβαιώσεις προχωράμε σε ένα ακό-

μα βήμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον πολίτη. 
Πρόκειται για μια δυνατότητα η οποία μαζί με 
μια σειρά από άλλες δράσεις θα οδηγήσουν την 
Υγεία σε ένα επόμενο στάδιο προς όφελος του 
πολίτη και είναι η συνέχεια δράσεων που έχουν 
γίνει έως τώρα και συνδυάζονται με την άυλη συ-
νταγογράφηση και με τις εφαρμογές με SMS στα 
κινητά μας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνο-
γνωσίας και υποστήριξης που μας δίνει συνολικά 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ευχήθηκε 
καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην νέα ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια δήλω-
σε: «Σχεδιάζουμε από κοινού με τα στελέχη του 
Υπουργείου Υγείας και με της ΗΔΙΚΑ ένα πλήρες 
πρόγραμμα ψηφιοποίησης στον τομέα της Υγεί-
ας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο “μικρές νίκες” 
όσο και έργα πνοής και μακρόχρονου σχεδια-
σμού. Επιδιώκουμε ένα “πάντρεμα” ανάμεσα σε 

τεχνολογίες και πλατφόρμες με τη γνώση και την 
επιστήμη. Έτσι έγινε στο ψηφιακό σύστημα του 
εμβολιαστικού προγράμματος, έτσι προχωράμε 
και τώρα. Οι ιατρικές βεβαιώσεις που ανακοινώ-
νουμε σήμερα εκδίδονται μέσω του συστήματος 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την οποία 
έχουμε επεκτείνει υλοποιώντας την άυλη συντα-
γογράφηση. Οι βεβαιώσεις εμφανίζονται στην 
εφαρμογή myhealth που αποτελεί πρόπλασμα 
για τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, ένα οικοδό-
μημα που θα δούμε να υλοποιείται μέσα στους 
επόμενους μήνες».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Γιώργος Γεωργαντάς ανέφερε: «Σήμερα, δίνου-
με τη δυνατότητα έκδοσης ιατρικών βεβαιώσε-
ων, ψηφιακά. Κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να 
χρησιμοποιεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 
τις ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται για μια 
σειρά δραστηριοτήτων της καθημερινότητας του, 
μέσω της εφαρμογής MyHealth, που σχεδίασε η 

ΗΔΙΚΑ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και τους Υπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη και 
Θάνο Πλεύρη, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και 
να προσφέρουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγεί-
ας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εξυπηρέτηση 
του πολίτη».

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα σημείωσε: «Οι ψηφι-
ακές ιατρικές βεβαιώσεις συνιστούν άλλη μια 
υπηρεσία που ολοκλήρωσε η ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο 
της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης του τομέα της 
Υγείας και ακολουθούν μια σειρά από άλλες ψη-
φιακές υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί, με πιο 
πρόσφατη το MyHealth app. Η συνεχής πρόοδος 
στον τομέα αυτό τροφοδοτείται από το όραμα της 
ΗΔΙΚΑ και την εμπειρία των εργαζομένων της. Τα 
αποτελέσματα αναγνωρίζονται από τους Έλληνες 
πολίτες και ενισχύονται από την υποστήριξη τόσο 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο 
και του Υπουργείου Υγείας».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της JTI στην Ξάνθη (ΣΕΚΑΠ) ξεναγή-
θηκε στις 15 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Πιο συγκεκριμένα, η επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών πραγμα-
τοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα στον απόηχο της επετειακής εκδήλωσης 
της JTI, τον περασμένο Ιούλιο, για τα 40 χρόνια της επενδυτικής παρουσίας 
της στην Ελλάδα και στο πλαίσιο επιλεκτικών επισκέψεών του σε παραγω-
γικές μονάδες της Θράκης οι οποίες, όπως ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά 
«πληρούν υψηλά πρότυπα και συνεχίζουν σταθερά τη θετική τους πορεία».

Ο Υπουργός Οικονομικών πληροφορήθηκε εκτενώς τα νέα δεδομένα 
της επενδυτικής δράσης της JTI από τη νέα πρόεδρο της JTI στην Ελλά-
δα κ. Lili Zigoslu, τον διευθυντή του εργοστασίου της ΣΕΚΑΠ κ. Azhaiyp 

Kozhakhmetov και στελέχη της εταιρείας.
«Η επίσκεψή μας στο εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη δεν είναι τυχαία, 

τουναντίον επέλεξα, μεταξύ άλλων, τη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα 
της Θράκης, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη η οποία έχει επιτευχθεί πέρα από 
ποσοτική, είναι και ποιοτική, συμβάλλοντας τόσο στο ΑΕΠ όσο και στο δεί-
κτη εξαγωγών της χώρας» δήλωσε ο κ. Χρ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο της 
επίσκεψής του στη ΣΕΚΑΠ αποδίδοντας τα «εύσημα» στη JTI τόσο για «τον 
δείκτη βιωσιμότητας που έχει κατακτήσει μέσω της εξαγωγικής της δράσης 
όσο εξάλλου και για τη διαχείριση του δυναμικού με τη δημιουργία ποικί-
λων θέσεων εργασίας πόσο μάλλον όταν στελεχώνονται από υποψηφίους 
από την τοπική αγορά».

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Εύσημα» Χρ. Σταϊκούρα στη JTI 

για την επένδυση της ΣΕΚΑΠ

»» JTI »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ 

ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

»» ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ »»

Αναλυτικά, τις διευκρινήσεις για την εφαρμο-
γή των πρόσφατων αλλαγών στη νομοθεσία, με 
στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη λήψη 
προκαταβολής σύνταξης αλλά και έκδοσης ορι-
στικής συνταξιοδοτικής απόφασης, σε ασφαλι-
σμένους με οφειλές έως 20.000 ευρώ προς τον 
ΕΦΚΑ, παρέχει έγγραφο που απέστειλε ο υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Πάνος Τσακλόγλου προς τον Φορέα.

Η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά 
οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς 
τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές ει-
σφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές 
επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 
ευρώ.

Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν 
μόνο προς τον ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται 
εφόσον το χρέος δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους 
από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που 
εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη 
καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο 
ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και 
σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην 
ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.

Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτε-

ρο των παραπάνω, ο οφειλέτης υποχρεούται να 
καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.

Εφόσον το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί 
εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφει-
λής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την 
πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής 
του.

Το όριο των 6.000 ευρώ αφορά αυτοτελώς 
οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην 
ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περι-
λαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά 
περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 
20.000.

Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν 
προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω 
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, 
πραγματοποιείται σε 60 δόσεις.

Το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξι-
οδότησης.

Εάν ο αιτών εξοφλήσει εντός 2 μηνών από 
τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον 
ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής 
του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της 
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. 

Εάν αντιθέτως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός των 
2 αυτών μηνών, τότε ως έναρξη καταβολής της 
σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επό-
μενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού 
μήνα.

Η συνέχιση της απασχόλησης μετά την υπο-
βολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι επιτρεπτή.

Τυχόν οφειλές που προκύπτουν από τη μετά 
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης υπα-
γωγή στην ασφάλιση δεν προσμετρώνται στο 
όριο των 20.000 ή 6.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τις εκκρε-
μείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ήτοι αιτήσεις 
που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 23.4.2021 και δεν 
έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή 
δεν έχουν, με βάση τα καταστατικά των πρώην 
φορέων, τεθεί στο αρχείο.

Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος 
είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την 
οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συ-
νταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθο-
ρίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου 
ποσού της ρυθμισμένης οφειλής. Λαμβάνεται δε 
υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο 
από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν 
του 15% αυτών.

 Πηγή: Καθημερινή

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση συντάξεων σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Αναλυτικά τα βήματα με τα οποία ξεμπλοκάρει ο 

συνταξιοδοτικός φάκελος. Το κρίσιμο δίμηνο και η εξαγορά πλασματικών ετών.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ρόλο των σχολείων στη διασπορά του κορονοϊού αναφέρεται σε πρό-
σφατη ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων (ECDC). Τα κύρια σημεία συνοψίζουν οι Καθηγητές της Ιατρικής 
του ΕΚΠΑ Δημήτριος Παρασκευής (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολο-
γίας και Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

● Έχει αναφερθεί αυξημένη μολυσματικότητα για όλα τα μεταλλαγμένα 
στελέχη ειδικoύ ενδιαφέροντος (VOCs) και ειδικά για το στέλεχος Δέλτα σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε γεωγραφικές περιοχές με αυξημένη εμβο-
λιαστική κάλυψη σε ενήλικες, αν η εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά είναι 
μικρή, αναμένεται τους προσεχείς μήνες να παρατηρηθούν όλο και μεγα-
λύτερα ποσοστά μολύνσεων SARS-CoV-2 σε παιδιά.

● Η πλειονότητα των μελετών στις οποίες βασίζεται η παρούσα έκθε-
ση πραγματοποιήθηκαν πριν από την εμφάνιση και ευρεία διασπορά του 
στελέχους Δέλτα. Αυτό το δεδομένο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αναφοράς.

● Τα παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να μολυνθούν και να μετα-
δώσουν τον ιό. Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μεταδίδουν δυσκολότερα σε 
σχέση με μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Η πρόσφατη αύξηση του ποσο-
στού κρουσμάτων στα παιδιά πιθανόν αντιπροσωπεύει αυξημένο αριθμό 
κρουσμάτων με ήπια νόσο. Τα παιδιά ηλικίας 1-18 ετών έχουν πολύ χαμη-

λότερα ποσοστά νοσηλείας, σοβαρής νόσου που απαιτεί εντατική θεραπεία 
καθώς και κίνδυνο για θάνατο από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Το 
ακριβές φορτίο νοσηρότητας καθώς και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του 
COVID-19 στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και 
αποτελεί προτεραιότητα για περαιτέρω έρευνα.

● Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το κλείσιμο των σχολείων για τον 
έλεγχο της πανδημίας του COVID-19 πρέπει να χρησιμοποιείται ως ύστατη 
λύση. Οι αρνητικές συνέπειες του προληπτικού κλεισίματος των σχολείων 
είναι πολλαπλές στα παιδιά και την κοινωνία γενικότερα, και πιθανόν τα 
μειονεκτήματα υπερτερούν του πιθανού οφέλους. Δεδομένου του αυξημέ-
νου κινδύνου διασποράς μεταξύ των μη εμβολιασμένων παιδιών, είναι επι-
τακτική ανάγκη να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση στο σχολικό περιβάλλον 
για τη σχολική χρονιά 2021/2022.

● Δεδομένης της αυξημένης κυκλοφορίας μεταλλαγμένων στελεχών 
συμπεριλαμβανομένου του Δέλτα, συνδυασμοί μη φαρμακευτικών παρεμ-
βάσεων (NPI) όπως η τήρηση της φυσικής απόστασης, και άλλων προληπτι-
κών μέτρων που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης θα εξακολουθήσουν να 
είναι σημαντικά για την πρόληψη της μετάδοσης στο σχολικό περιβάλλον. 
Τα μέτρα θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα επίπεδα μετάδοσης 
του SARS-CoV-2 στην κοινότητα, στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών μο-
νάδων καθώς και ανά ηλικιακή ομάδα. Η εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει 
να λαμβάνει μέριμνα για να παρέχει στα παιδιά ένα βέλτιστο μαθησιακό 
και κοινωνικό περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο μετάδοσης.

ΕΚΠΑ H ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ

»» ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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Ειδικότερα, τη δυνατότητα να εκδώσουν ψηφιακά πινακίδα κατηγορίας 
«Μ» έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, όταν το όχημά τους βρίσκεται σε ακινη-
σία, δηλαδή όταν έχουν καταθέσει τις πινακίδες ψηφιακά ή στη ΔΟΥ.

Στην περίπτωση αυτή, στην πλατφόρμα myCAR, ενεργοποιούν την επι-
λογή, «Έκδοση πινακίδας Μ: Υποβολή Δήλωσης».

Για την έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας απαιτείται:
Η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
Η ύπαρξη ενός πληρωμένου - ενεργού παραβόλου (τουλάχιστον για μία 

μέρα κυκλοφορίας)
Η χορήγηση του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται από τον σύνδεσμο
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm, επι-

λέγοντας:

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΑΔΕ
Κατηγορία Παραβόλου: Προσωρινή άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

»» ΑΑΔΕ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Μια ακόμα υπηρεσία, για την οποία μέχρι τώρα οι πολίτες 

χρειαζόταν να επισκεφθούν τη ΔΟΥ τους παρέχεται πλέον 

ψηφιακά από την Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

οχημάτων «Μ» ή Προσωρινή Άδεια Κυκλοφορίας δίκυκλων «Μ» και
Τύπο Παραβόλου: Έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας “Μ”
Αυτόματα, ανάλογα με την κατηγορία του παραβόλου, εμφανίζεται το 

ποσό προς καταβολή:

● 10,00 ευρώ/ημέρα κυκλοφορίας επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου ή
● 3,00 ευρώ/ημέρα κυκλοφορίας δίκυκλου Ι.Χ. οχήματος

Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών, με την υποβολή αίτησης από 
έναν συνιδιοκτήτη για την προσωρινή κυκλοφορία του οχήματος με πινακί-
δα «Μ», οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω μηνύματος στην 
«Προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISnet και email, προκειμένου 
να αποδεχτούν την ενέργεια αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες στο mycar.aade.gov.gr.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΥΓΕΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 

ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

»» ECDC »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χορήγηση 

ενισχυτικών δόσεων εμβολίων σε πλήρως εμβολιασμένα 

άτομα στο γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τεχνική έκθεση 

που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 

και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη επιπλέον δόσεις για άτομα με έντο-
να εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ως μέ-
ρος του πρωτογενούς εμβολιασμού τους, εάν δεν 
επιτευχθεί επαρκές επίπεδο προστασίας από τον 
τυπικό πρωτογενή εμβολιασμό.

Τα στοιχεία που βασίζονται στην αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου και τη διάρκεια προστασίας 
δείχνουν ότι όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί 
στην ΕΕ/τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός 
Οικονομικός Χώρος) είναι επί του παρόντος εξαι-
ρετικά προστατευτικά έναντι νοσηλείας, σοβαρών 
ασθενειών και θανάτων που σχετίζονται με την 
COVID-19, ενώ περίπου ένας στους τρεις ενήλικες 
στην ΕΕ/ΕΟΧ άνω των 18 ετών χρόνια δεν είναι 
ακόμη πλήρως εμβολιασμένος.

Σε αυτήν την κατάσταση, η προτεραιότητα πρέ-
πει τώρα να είναι ο εμβολιασμός όλων εκείνων των 
επιλέξιμων ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει 
ακόμη τον προτεινόμενο εμβολιασμό. 

Παράλληλα, ο ECDC αναφέρει ότι, είναι επί-
σης ζωτικής σημασίας η συνέχιση της εφαρμογής 
μέτρων όπως η φυσική απόσταση, η υγιεινή των 
χεριών και του αναπνευστικού και η χρήση μά-
σκας προσώπου όπου απαιτείται, ιδίως σε χώρους 
υψηλού κινδύνου, όπως εγκαταστάσεις μακροχρό-
νιας περίθαλψης ή νοσοκομειακούς θαλάμους με 
ασθενείς σε κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19.

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να γίνει δι-
άκριση μεταξύ ενισχυτικών δόσεων για άτομα με 
φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα και πρόσθε-
των δόσεων για άτομα με εξασθενημένο ανοσο-
ποιητικό σύστημα. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν 
ότι μια επιπλέον δόση εμβολίου μπορεί να βελτιώ-
σει την ανοσολογική απόκριση σε ανοσοκατεσταλ-
μένα άτομα, όπως λήπτες μοσχεύματος οργάνων 
των οποίων οι αρχικές αποκρίσεις στον εμβολια-
σμό ήταν χαμηλές. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιλογή χορήγησης 
πρόσθετης δόσης εμβολίου θα πρέπει ήδη να εξε-
τάζεται. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η πα-
ροχή πρόσθετης δόσης, ως προληπτικό μέτρο, σε 
ηλικιωμένα ασθενή άτομα, ιδιαίτερα σε εκείνους 
που ζουν σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι τρό-
φιμοι κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό περιβάλ-
λον, που αντικαθιστά το Taxisnet.

Μέσα από αυτό, 
οι φορολογούμενοι μπορούν 

εύκολα:
● να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές 
εφαρμογές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φόρων, ρυθ-
μίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων, 
ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, κλπ), βρίσκοντας 
γρήγορα την υπηρεσία που ενδιαφέρει τον κα-
θένα
● να διαχειριστούν τον λογαριασμό και τα στοι-
χεία επικοινωνίας τους, να μεταβάλλουν στοι-
χεία της επιχείρησής τους
● να δουν τις οφειλές, πληρωμές και τις επι-

ΤΕΛΟΣ ΤΟ «TAXISNET» – 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟ «MYAADE»

»» MY ΑΑΔΕ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σε λειτουργία τέθηκε στο 

gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη 

της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, myAADE.

στροφές και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους
● να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο
● να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά 
προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική 
λειτουργία)
● να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο 
της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (προσεχώς)

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, 
«με τη νέα ψηφιακή μας πύλη, συνδυάζουμε 
ψηφιακή ευφυία και συναισθηματική νοημο-
σύνη, με σκοπό οι ψηφιακές μας υπηρεσίες να 
σχεδιάζονται και να προσφέρονται στο κοινω-
νικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πολίτη».

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

»» ΔEH »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

του Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η επιδότηση ύψους 30 ευρώ 

ανά μεγαβατώρα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ενώ σημείωσε 
ακόμη ότι η κρατική στήριξη αφορά όλους τους 
καταναλωτές χαμηλής τάσης, νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του παρόχου από τον 
οποίο προμηθεύονται ενέργεια.

Η επιδότηση των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
εφαρμόζεται για την κατανάλωση μέχρι 300 κι-
λοβατώρες το μήνα (δηλαδή η επιδότηση είναι 9 
ευρώ το μήνα), μέγεθος που καλύπτει πάνω από 
το 70% των καταναλωτών. Για μηνιαία κατανάλω-
ση 400 κιλοβατώρων ο υπουργός παρουσίασε 
παραδείγματα τιμολόγησης από τη ΔΕΗ με επι-
πλέον έκπτωση ύψους 3 ευρώ, για κατανάλωση 
500 κιλοβατώρων η επιπλέον έκπτωση ανεβαί-
νει στα 6 ευρώ και στις 600 κιλοβατώρες στα 9 
ευρώ. Πρακτικά η επιβάρυνση των πελατών της 
ΔΕΗ περιορίζεται στα 1 – 2 ευρώ το μήνα, ενώ 
χωρίς τα μέτρα που ελήφθησαν (κρατική επιδό-
τηση και εκπτώσεις από τη ΔΕΗ) θα ξεπερνούσε 
τα 40 ευρώ. Η επιδότηση των 9 ευρώ θα εμφανί-
ζεται σε διακριτό σημείο του λογαριασμού.

Σε ερώτηση για τους λοιπούς προμηθευτές, 
ο κ. Σκρέκας τόνισε πως δεν υπάρχει εργαλείο 
εξαναγκασμού που θα υποχρέωνε οποιονδήπο-
τε να πουλήσει σε τιμή που δεν τον συμφέρει. 
«Η ΔΕΗ αποφάσισε μόνη της να συνδράμει με 
επιπλέον εκπτώσεις. Ήδη υπάρχουν κάποιοι 
προμηθευτές που προσπαθούν να μην περάσουν 
όλη την αύξηση στους πελάτες τους. Εμείς θέ-
λουμε να δουλέψει ο ανταγωνισμός με καθαρό 
τρόπο, να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και 
να οδηγήσουμε τις τιμές προς τα κάτω. Δεν μπο-
ρούμε να επιβάλουμε τη μείωση αλλά μπορούμε 
να επιβάλουμε δίκαιο ανταγωνισμό», υπογράμ-
μισε ο υπουργός, ο οποίος το απόγευμα πρόκει-
ται να έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους των 
προμηθευτών ρεύματος.

Επανέλαβε εξάλλου ότι μετά το τέλος του 
έτους τα μέτρα θα επανεξεταστούν ανάλογα με 
τις συνθήκες στην αγορά. Αυτήν την περίοδο οι 
τιμές σε όλη την Ευρώπη πιέζονται από την άνο-
δο της τιμής του φυσικού αερίου και των ρύπων 
αλλά και τον περιορισμό της προσφοράς λόγω 
της απόσυρσης των ανθρακικών μονάδων. Ο κ. 
Σκρέκας ανέφερε ότι θα θέσει το θέμα των τιμών 
της ενέργειας στο προσεχές Συμβούλιο Υπουρ-
γών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί την ερ-
χόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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ΚΡΥΦΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 
ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

»» ΣΥΝΤΑΞΗ »»

Ολες αυτές οι κρυφές παγίδες αποκαλύπτονται 
πλέον με την απαίτηση βεβαίωσης νομιμότητας 
του μηχανικού για κάθε μεταβίβαση αλλά και την 
απαιτούμενη προσκόμιση σύγχρονου τοπογρα-
φικού. Σύμφωνα με τα Νέα, το πρόβλημα με τις 
κρυφές παγίδες αφορά κυρίως τους κατόχους 
οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων, γραφεί-
ων, καταστημάτων και πάρκινγκ) που αγόρασαν 
το ακίνητό τους σε πολυκατοικίες που χτίστηκαν 
με αντιπαροχή.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργολάβος κατέ-
θετε τα σχέδια της οικοδομής στον συμβολαιο-
γράφο και βάσει αυτών των σχεδίων συντασσό-
ταν η πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών 
ανά όροφο. Και με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας 
και τον πίνακα κατανομής γινόταν στη συνέχεια 
η πώληση. Ομως, σε πολλές περιπτώσεις διαπι-
στώνεται σήμερα πως τα σχέδια της σύστασης 
με τα οποία γίνονταν οι μεταβιβάσεις των οριζό-
ντιων ιδιοκτησιών δεν συμφωνούν με τα εγκε-
κριμένα σχέδια που βρίσκονται στον φάκελο 
της οικοδομικής άδειας που φυλάσσεται στην 
Πολεοδομία.

Ετσι, σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν πως 
έχοντας το συμβόλαιο αγοράς και δηλώνοντας 
το ακίνητο στο Ε9 με τα τετραγωνικά του συμβο-

λαίου είναι νόμιμοι. Αυτοί οι ιδιοκτήτες πέφτουν 
από τα σύννεφα κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
νομιμότητας όταν πάνε να κάνουν μια αγοραπω-
λησία ή, όπως προαναφέρθηκε, να κάνουν αίτη-
ση επιδότησης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

ΠΟΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Οι ιδιοκτήτες που πρέπει να προσέξουν περισ-
σότερο είναι όσοι:
● αγόρασαν γραφείο - επαγγελματική στέγη, 
ενώ στα σχέδια στην Πολεοδομία φαίνεται ο χώ-
ρος ως κατοικία.
● αγόρασαν κατάστημα με πατάρι, το οποίο 
όμως δεν αποτυπώνεται στην κάτοψη της οικο-
δομικής άδειας.
● έχουν διαμέρισμα το οποίο γειτνιάζει με φω-
ταγωγό που έχει κλείσει.
● αγόρασαν γκαρσονιέρα στο δώμα, το οποίο 
μπορεί να ανήκει στους κοινόχρηστους χώρους.
● αγόρασαν διαμέρισμα στο υπόγειο ή ημιυπό-
γειο, τα οποία στα σχέδια που έχουν κατατεθεί 
στην Πολεοδομία φαίνονται ως αποθήκη.
● αγόρασαν θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο 
της πολυκατοικίας που είναι κοινόχρηστος χώ-
ρος.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι πιο συνηθισμένες αυθαιρεσίες που πολλοί 
ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν και τις διαπιστώνουν 
όταν βρεθούν τα σχέδια της Πολεοδομίας είναι:
● αλλαγή στα τετραγωνικά του διαμερίσματος 
εξαιτίας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (για 
παράδειγμα, διάδρομος).
● επέκταση του διαμερίσματος ή του καταστή-
ματος στο διπλανό διαμέρισμα ή κατάστημα (λέ-
γεται διαμερισμάτωση).
● σοφίτες στον τελευταίο όροφο, κάτω από τη 
στέγη.
● αλλαγές σε διαστάσεις και γενικά ό,τι έχει 
σχέση με την επιφάνεια.
● κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων.
● ξεμπαζώματα που έχουν ως αποτέλεσμα το 
υπόγειο να έχει μετατραπεί σε ισόγειο.
● κατασκευή αποθήκης στον ακάλυπτο.
● αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία.
● αλλαγή στη θέση και στο μέγεθος των εξω-
τερικών ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα, μπαλ-
κονόπορτες).
● επέκταση μπαλκονιών.
● μετατροπή πέργκολας σε στέγαστρο.
● χαγιάτι με κεραμίδια.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Άγνωστες «αυθαιρεσίες» σε εκατομμύρια κατοικίες μπλοκάρουν μεταβιβάσεις ακινήτων, 

ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και Εξοικονομώ. Αυτές οι κρυφές παγίδες μπορεί να είναι, 

μεταξύ άλλων, από μια επέκταση του διαμερίσματος στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας 

έως το κλείσιμο του φωταγωγού ή του μπαλκονιού.
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Μπείτε στο www.peripteranews.gr 
και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα που αφορούν 

στον κλάδο καθώς και για την καθημερινή επικαιρότητα.

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος συνε-
λήφθη την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ημεδαπός 
για κατοχή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ημιφορτηγό, που οδη-
γούσε ο συλληφθείς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 70.500 πακέτα τσιγάρων 
διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης, με τους διαφυγόντες δασμούς, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις να 
ανέρχονται σε 268.308,68 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα σε χώρο στάθμευσης κατά την οποία βρέθηκε και 

ΤΟΝ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 
70.000 ΛΑΘΡΑΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

»» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Μια ακόμα υπηρεσία, για την οποία μέχρι τώρα οι πολίτες 

χρειαζόταν να επισκεφθούν τη ΔΟΥ τους παρέχεται πλέον 

ψηφιακά από την Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

κατασχέθηκε και έτερο ημιφορτηγό, που χρησιμοποιείτο για μεταφορά και 
απόκρυψη λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Το κατασχεμένα οχήματα θα αποσταλούν στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονί-
κης, ενώ οι κρατικές πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας αυτών θα απο-
σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλά-
δος για εργαστηριακή εξέταση και διακρίβωση της γνησιότητάς τους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στην 
οποία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.



Ο Περιπτερούχος ταξιδεύει παντού στην Ελλάδα
Όπου κι αν ζείτε και δραστηριοποιήστε στην Ελλάδα, στείλτε

μας τα νέα σας και γίνετε ο ανταποκριτής μας.

Ενημερώστε μας αν μπορείτε να διανέμετε και πόσα τεύχη 
στην περιοχή σας και εμείς θα σας τα αποστείλουμε.

«Ανοικτή» γραμμή με όλους τους συναδέλφους
Με την ενεργό συμμετοχή του καθενός.

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για όποιο θέμα
σας απασχολεί. Θα σας απαντήσουμε στα περισσότερα.

Η γνώμη σας μετράει!

Η επικοινωνία μας βοηθάει όλους
Η γνώμη σας και οι απόψεις σας για μας μετράνε. Σε κείμενο περιεκτικό και 
κατανοητό, γράψτε χωρίς ακρότητες ό,τι θεωρείται σημαντικό και χρήσιμο.

Το περιοδικό δεν ανήκει σε κάποιον, είναι η ΦΩΝΗ όλων μας!
Δώστε δύναμη στο λόγο σας!

Μη διστάσετε: Πάρτε αμέσως την πρωτοβουλία!
Επικοινωνήστε μαζί μας

(Δευτέρα– Παρασκευή 09.00– 20.00) 
Τηλέφωνο: 210 3229500

Τηλέφωνο & Fax: 210 3214367
email: peripteriouxos@gmail.com

www.eekpa.com
www.peripteranews.gr

Η γνώση είναι θησαυρός
Η εμπειρία σας είναι πολύτιμη.
Ό,τι σημαντικό και χρήσιμο προσφέρετέ το για να το μοιραστούμε όλοι 
μας.
Σίγουρα κάποιος το χρειάζεται…

Με αίσθημα καλής διάθεσης, αλλά κυρίως ευθύνης, συναδελφικής
αλληλεγγύης και προσφοράς.

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα,
μπορούμε περισσότερα.
Κάθε καλή ιδέα εδώ χωράει!
Τις περιμένουμε ανυπόμονα για 
να τις αναπτύξουμε.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ληστείες, κλοπές και απάτες 

στα περίπτερα
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ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ. ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ!

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Επιμελείται η ΜΕΛΙΑ ΣΙΛΒΙΔΟΥ

Το άγχος δεν αδειάζει το αύριο από τις λύπες του, αλλά 
αδειάζει το σήμερα από τη δύναμή του.

Διαχειριστείτε 
το άγχος 

Το άγχος είναι ένα τέρας και μπορεί να αλ-
λάξει την κατάσταση της υγείας μας σε ση-
μείο ακραίας δυσφορίας. Η πλειοψηφία των 
ενηλίκων βιώνει ποικίλους βαθμούς άγχους 
στην καθημερινή τους ζωή. Ενώ υπάρχει το 
«κανονικό στρες», υπάρχει επίσης ένα όριο 
όπου το άγχος γίνεται όλο και πιο πιεστικό 
και αρχίζει να επηρεάζει τη σωματική μας 
υγεία, την ψυχική ευημερία και τη συναισθη-
ματική μας σταθερότητα. Το συνεχές άγχος 
που δεν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να 
οδηγήσει σε κόπωση των επινεφριδίων και η 
φυσική ικανότητα του σώματός μας να παρα-
μένει ισορροπημένο και υγιές διακυβεύεται. 
Αυτή η κατάσταση επηρεάζει πολλούς ενή-
λικες καθώς τα ωράρια και οι υποχρεώσεις 
μας γίνονται υπερβολικά απαιτητικά. 
Πριν λοιπόν φτάσουμε σε σημείο που το 
άγχος μας θα μας κάνει δυσβάστακτη την 
καθημερινότητα  μπορούμε με απλούς τρό-
πους  να καθορίσουμε εμείς το πόσο θα του 
το επιτρέψουμε

1Παρατηρήστε
Είναι τόσο σημαντικό να ακούτε το σώμα 

σας και να μην αγνοείτε τα σημάδια δυσφο-
ρίας. Γνωρίζοντας καλά το σώμα μας και δί-
νοντας προσοχή στα προειδοποιητικά σημά-
δια και τις κραυγές για βοήθεια (δερματικά 
εξανθήματα, νύχτες χωρίς ύπνο, κρίσεις άγ-
χους, λήθαργος, αποσύνδεση από την αγάπη 
κ.λπ.) μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε 
βήματα προς την καλύτερη διαχείριση του 
στρες. Η αντικειμενική επίγνωση είναι το 
κλειδί.

2Παρακολουθήστε
Παρακολούθηση των συναισθημάτων, 

των φυσικών και ψυχικών σας καταστάσεων 
και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά-
τε με τους άλλους. Εάν αισθάνεστε συχνά 
νευρικοί, καθορίστε τι σας το προκαλεί και 
πώς μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα 
αυτές τις καταστάσεις. Κρατήστε ένα ημερο-
λόγιο ή κρατήστε σημειώσεις στο τηλέφωνό 
σας όταν αισθάνεστε ένα σύμπτωμα άγχους 
ή εμπλέκεστε σε μια συναισθηματικά φορ-
τισμένη κατάσταση. Αυτό θα σας δώσει μια 
οπτική γωνία για το άγχος σας, αντί να τυ-
φλωθείτε από αυτό.

3Ξεκουραστείτε
Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται 

προφανές αλλά πολλές φορές αδύνατο έχο-
ντας  μια τεράστια λίστα υποχρεώσεων, είναι  

και το ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ βήμα στη διαχείριση 
του άγχους. Ενώ όταν είμαστε κουρασμένοι 
κοιμόμαστε, πολλοί από εμάς  όταν είμαστε 
αγχωμένοι, αναγκάζουμε τον εαυτό μας να 
αντιμετωπίσουμε τις εργασίες της ημέρας. 
Αυτό, ωστόσο, δεν κάνει καλό σε κανέναν 
στη ζωή σας, ειδικά στον εαυτό σας. Δεν 
μπορείς να δίνεις στους άλλους όταν δεν δί-
νεις στον εαυτό σου. Κάντε ένα διάλειμμα 15 
λεπτών και κάντε κάτι στη μέση της ημέρας 
που σας φέρνει χαλάρωση και χαρά.

4 Ενεργείστε 
Όταν παρατηρήσετε το άγχος σας, πα-

ρακολουθήσετε τους παράγοντες που σας 
το προκαλούν και αφιερώσετε χρόνο για να 
ξεκουραστείτε, τότε θα είστε σε καλύτερη 
θέση για να ενεργήσετε ανάλογα. Αυτό πε-
ριλαμβάνει το να κάνεις αυτό που είναι κα-
λύτερο για σένα και δε σημαίνει απαραίτητα 
ότι ξεφεύγετε από τη λίστα των υποχρεώ-
σεών σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα 
αναβάλετε  κάποια πράγματα  της λίστας των 
υποχρεώσεων για να κάνετε αυτά που θα σας 
ευχαριστήσουν  κάτι που τελικά σημαίνει ότι 
τιμάτε την ανάγκη σας για ισορροπία. Πράξ-
τε λοιπόν ανάλογα  με αυτό που σας λέει το 

σώμα σας και έτσι θα δημιουργήσετε καλύ-
τερες συνήθειες για το μέλλον ώστε  να δια-
χειριστείτε αποτελεσματικά το άγχος.

5Επαναλάβετε 
Τα βήματα 1-4 μπορούν να γίνουν πολλές 

φορές την ημέρα, καθημερινά, όσο συχνά 
χρειάζεστε. Η διαχείριση του άγχους είναι μια 
ολόκληρη διαδικασία και σίγουρα δεν είναι 
κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην 
άλλη. Χρειάζεται εξάσκηση, αποφασιστικότη-
τα και προθυμία να πείτε «όχι» όταν πρέπει να 
προστατέψετε το χρόνο, την ενέργεια και την 
υγεία σας.. Η υγεία σας είναι ο μεγαλύτερος 
πλούτος σας και όταν κάνετε προσπάθεια να 
την προστατέψετε θα πετύχετε να ενισχύσε-
τε μια θετική δράση και έτσι το σώμα σας θα 
μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας πιο εύκολα. 
Το «μυαλό πάνω από την ύλη» είναι ένα μία 
πρόταση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε 
περιόδους άγχους για να υπενθυμίσετε στον 
εαυτό σας ότι οι αδιάκοπες σκέψεις που συμ-
βαίνουν κατά τη διάρκεια του στρες δεν σας 
ελέγχουν αλλά εσείς  έχετε  τον έλεγχο. Έτσι  
η επίγνωση του μυαλού και του σώματός σας 
μετατοπίζεται από τον αυτόματο πιλότο στον 
ενεργό συμμετέχοντα.

Αφαιρέστε τους λεκέδες 
από μαρκαδόρο

Υπάρχουν μερικοί λεκέδες οι οποίοι χρειάζονται ειδικές με-
θόδους για να βγουν. Είτε μιλάμε για ρούχα είτε για χαλιά 
είτε για τοίχους, ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος είναι ένας από 
αυτούς.Οι μαμάδες που έχουν «ζωηρά» παιδιά είναι πολύ 
πιθανό σε κλάσματα δευτερολέπτου να τα χάσουν από τα 
μάτια τους και να τα βρουν να δημιουργούν στον τοίχο του 
σαλονιού με ανεξίτηλους μαρκαδόρους. Τι μπορείτε, λοιπόν, 
να κάνετε για να βγάλετε το μελάνι από τον τοίχο; Η οδοντό-
κρεμα είναι αυτή που θα σας σώσει. Καλύψτε τα σημάδια με 
λίγη οδοντόκρεμα (προσέξτε να μην περιέχει λειαντικά) και 
έπειτα τρίψτε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Αφήστε την 
οδοντόκρεμα να δράσει για 1-2 λεπτά και ξεπλύντε με ένα 
καθαρό πανί. Αν ο λεκές επιμένει προσπαθήστε για ακόμα 
μία φορά. Γενικά, η οδοντόκρεμα είναι ιδανική για βαμμέ-
νους τοίχους, ξύλινες επιφάνειες και πορσελάνες.

Αν το παιδάκι σας επεκταθεί μετά τον τοίχο και στα ρού-
χα του και τα βάψει και αυτά με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τότε 
εκεί θα πρέπει να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο. Ένας 
τρόπος για να αφαιρέσετε το ανεξίτηλο μελάνι από τα ρού-
χα είναι να ανακατέψετε 3/4 φλ. μαγειρική σόδα σε 1 λίτρο 
νερού. Βάλτε τα ρούχα μέσα σε μία σακούλα και ρίξτε και το 
διάλυμα. Δέστε τη σακούλα και αφήστε την σε μία άκρη για 
24 ώρες. Αφού περάσουν οι 24 ώρες, βγάλτε τα ρούχα από 
τη σακούλα και πλύντε τα κανονικά στο πλυντήριο

Ένας δεύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τον λεκέ από 
ανεξίτηλο μαρκαδόρο είναι να βάλετε πάνω του ξίδι ή οινό-
πνευμα και να τρίψετε το σημείο καλά. Κατά πάσα πιθανό-
τητα θα βγει.

Τέλος, αν δείτε λεκέ από ανεξίτηλο μαρκαδόρο και στο 
χαλί, χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι. Αφού ρίξετε λευκό ξίδι 
στον λεκέ, πάρτε ένα καθαρό πανί και τρίψτε το καλά.

Η διατροφή που απομακρύνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης του Αλτσχάιμερ

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες φλαβονόλες που βρίσκονται στο τσάι, αλλά και 
σε πολλά φρούτα και λαχανικά, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάι-
μερ! Ειδικότερα, η κατανάλωση 3 φλιτζανιών τσαγιού τη μέρα συνδέεται με 
μείωση του κινδύνου κατά το ένα τρίτο περίπου. Η κατανάλωση περισσό-
τερων φρούτων και λαχανικών, καθώς και τσαγιού, μπορεί να είναι ένας 
σχετικά φθηνός και εύκολος τρόπος για τους ανθρώπους να αποτρέψουν 
την άνοια λόγω Αλτσχάιμερ. Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνει 
στον κόσμο, καθώς και ο αριθμός των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ, οποιοσ-
δήποτε τρόπος να καθυστερήσει η νόσος έστω και για λίγα χρόνια, μπορεί 
να έχει τεράστιο όφελος για τη δημόσια υγεία.

Τα αχλάδια, το ελαιόλαδο, τα όσπρια, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα πορ-
τοκάλια, τα μήλα, οι ντομάτες, το τσάι και το κρασί είναι οι καλύτερες πηγές 
φλαβονολών.
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Ο καρκίνος του προστάτη  αντιπροσωπεύει περί-
που το 15% του συνόλου των νέων διαγνώσεων 
καρκίνου μεταξύ των ανδρών  παγκοσμίως , πο-
σοστό που συνεχώς αυξάνεται 

Σύμφωνα με μελέτες η συχνότερη εκσπερ-
μάτωση μπορεί να μην  αποτρέπει τον καρκίνο , 
μπορεί όμως να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο 
εμφάνισης του καθώς βοηθά τον προστάτη να 
αποβάλλει καρκινογόνες ουσίες αλλά και να αντι-
μετωπίζει λοιμώξεις . Διαπιστώθηκε λοιπόν  ότι η 
εκσπερμάτωση 21 φορές τον μήνα συνδέεται με 
μείωση κατά 50% του κινδύνου εκδήλωσης καρ-
κίνου του προστάτη, στους μεσήλικες άνδρες, συ-
γκριτικά με την εκσπερμάτωση μόλις 4-7 φορές 
το μήνα. Επίσης, κατά την εξέταση διαφορετικών 
τύπων καρκίνου του προστάτη, η ερευνητική ομά-
δα διαπίστωσε ότι η εκσπερμάτωση 13 φορές ή 
περισσότερο στη διάρκεια ενός μήνα μείωνε την 
πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη 
χαμηλού ή μεσαίου κινδύνου κατά 25-28% στις δι-
άφορες ηλικιακές ομάδες.  Όμως εδώ πρέπει να 
τονίσουμε επίσης πως δεν βρέθηκε κάποια σχέση 
μεταξύ της συχνότητας εκσπερμάτωσης και του 
καρκίνου του προστάτη υψηλού κινδύνου. Η με-
λέτη επίσης διαπίστωσε ότι μεταξύ των ανδρών 
ηλικίας 40-49 ετών, η συχνότερη εκσπερμάτωση 
συνδέεται με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος 
(ΔΜΣ), υψηλότερη κατανάλωση θερμίδων και αλ-
κοόλ, περισσότερα διαζύγια και ιστορικό σεξουα-
λικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων. Αυτοί οι άντρες 
ασκούνταν επίσης περισσότερο.

Βοηθείστε τα παιδιά σας με το σχολείο 

Καθώς ξεκινάει η σχολική χρονιά όλοι οι γο-
νείς ανησυχούν για την πορεία των παιδιών 
τους καθώς  και πως οι ίδιοι θα καταφέρουν 
να τα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν όσο το 
δυνατό καλύτερα στη  νέα πραγματικότητα 
της μεγαλύτερης τάξης. Στόχος  η βελτίωση 
της ικανότητας συγκέντρωση τους και το απο-
δοτικότερο  διάβασμα . Όπως σε όλα έτσι και 
εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τεχνικές που 
σίγουρα θα βοηθήσουν τα παιδιά μας στη δική 
τους προσπάθεια.

Βελτίωση της ικανότητας συγκέντρωσης…
μέσα από το παιχνίδι! Η λύση βρίσκεται στα 
σταυρόλεξα και τα παζλ καθώς έρευνες έχουν 
δείξει ότι είναι από τα πιο αποτελεσματικά 
παιχνίδια–εργαλεία για τα παιδιά που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες προσοχής και συγκέ-
ντρωσης. Τα σταυρόλεξα βελτιώνουν σε με-
γάλο βαθμό την προσοχή ώστε να επιτευχθεί 
η απαραίτητη αλληλουχία των λέξεων, ενώ τα 

παζλ απαιτούν από το παιδί να ψάξει τη λεπτο-
μέρεια, για αυτό και βελτιώνουν την προσοχή 
και τη συγκέντρωση.

Προγραμματισμένες ώρες διαβάσματος
Ένας τρόπος να παραμένει το παιδί συγκεντρω-
μένο είναι η οργάνωση του χρόνου μελέτης του, 
δηλαδή ένα ημερήσιο πρόγραμμα με ώρες με-
λέτης σύμφωνα με τις ανάγκες. Τα παιδιά που 
έχουν δυσκολίες συγκέντρωσης χρειάζονται 
οργάνωση του χρόνου τους, καθώς στρεσά-
ρονται εύκολα κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
αποδιοργανώνονται. Φτιάξτε μαζί με το παιδί 
σας το πρόγραμμα μελέτης του, ξεκινώντας 
από τα πιο δύσκολα και καταλήγοντας στα πιο 
εύκολα μαθήματα. Επίσης, δώστε έμφαση στον 
ύπνο, καθώς θα χρειαστεί να ξεκουράζεται 
προκειμένου να βοηθηθεί η συγκέντρωση. Συ-
νεπώς, μια σταθερή βραδινή ώρα σχετικά νωρίς 
(το αργότερο στις 22.00-22.30 για ηλικίες Γυ-
μνασίου-Λυκείου) θα ήταν βοηθητική.

Καλός  προγραμματισμός. 
Η βοήθεια από τους γονείς είναι σημαντική 
όμως μην επιμένετε αν δεν επιθυμεί το παι-
δί σας. Επίσης, μπορεί να αφιερώνει χρόνο 
μέσα στην ημέρα για χαλάρωση κι ευχάριστες 
δραστηριότητες προκειμένου να αποσυμπιέ-
ζεται από το στρες της μελέτης. Η θρεπτική 
διατροφή φαίνεται να διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο της στη συγκέντρωση και στη μνήμη. 
Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών και ξηρών 
καρπών και παράλληλη αποφυγή της καφε-
ΐνης ενισχύουν τη συγκέντρωση.

Ο  ρόλος της οικογένειας.
Η οικογένεια είναι χρήσιμο να έχει ενισχυ-
τική στάση σε κάθε προσπάθεια του παιδιού 
για συγκέντρωση και να το επιβραβεύει. Κά-
ποιες φορές μπορεί το παιδί σας να μη κατα-
φέρνει να συγκεντρώνεται όπως θα θέλατε, 
όμως αξίζει να δοθεί σημασία στην προσπά-
θεια που καταβάλλει. Αποφύγετε να κάνετε 

διαρκώς επισημάνσεις ή κριτική. Επιπλέον, 
δώστε περισσότερη έμφαση στη ψυχολογία 
του παιδιού σας και στην καλή σχέση μεταξύ 
σας και λιγότερο στη μαθησιακή του επίδοση.

Τεχνικές καλύτερης αφομοίωσης των μαθη-
μάτων. 
Τέτοιες  τεχνικές είναι:
• Γρήγορη ανάγνωση της ύλης και κατόπιν 
διαχωρισμός σε διάφορα μέρη ανά θεματική 
ενότητα.
• Πλαγιότιτλοι σε κάθε παράγραφο.
• Μικρές επαναλήψεις ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα.
• Ηχογράφηση της φωνής του παιδιού καθώς 
μαθαίνει την ύλη και κατόπιν ακρόαση αυτής.
• Τα διαλείμματα ανά δύο ώρες μελέτης ή και 
λιγότερο, αναλόγως με την ανάγκη του παι-
διού, κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να 
αποσυμπιέζεται ο εγκέφαλος,ιδίως;αν καλεί-
ται να απομνημονεύσει όγκο πληροφοριών 
σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Τέλος, ο γονέας χρειάζεται να θυμάται πάντα 
πως το παιδί του είναι μια μοναδική και ξε-
χωριστή προσωπικότητα που καθορίζει μόνο 
του το μέλλον του κι όχι η προέκταση του 
εαυτού του γονέα. Δείξτε λοιπόν κατανόηση, 
ενθαρρύνετέ το κι εκτιμήστε κάθε προσπά-
θεια με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. 

Το Viagra της φύσης

Εξαιρετικά δημοφιλές στην Κίνα, το τζίνσενγκ θεωρείται ιδανικό για την 
αντιμετώπιση του στρες, καθώς «απορροφά» την κορτιζόλη, ευρύτερα 

γνωστή ως «η ορμόνη του στρες», και την αδρεναλίνη. Κλινική δοκιμή που 
πραγματοποιήθηκε στην Κορέα έδειξε ότι το βότανο παρατείνει σημαντικά 

τη στύση και καθυστερεί την εκσπερμάτιση.

Η ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
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Υλικά
400 γρ. παντζάρια, 2 φλιτζάνι ρύζι, 7 φλιτζάνια ζωμό παντζαριών, 5 κουταλιές ελαιόλαδο, ½ κουταλάκι ρίγανη,
1 σκελίδα σκόρδο, 1 ποτηράκι λευκό κρασί, 4 κουταλιές γιαούρτι, ½ φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι,
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι, Αλάτι

Εκτέλεση
1. Καθαρίζετε και βράζετε τα παντζάρια. Τα στραγγίζετε και κρατάτε τον ζωμό, τον οποίο διατηρείτε ζεστό. Παίρνετε τα παντζάρια και τα περνάτε 
ελαφρά από το μπλέντερ.

2. Σε ένα τηγάνι βάζετε το ελαιόλαδο, σοτάρετε ελαφρά το σκόρδο που έχετε πολτοποιήσει, ρίχνετε το ρύζι, τα παντζάρια, τη ρίγανη, αλάτι, 
ανακατεύετε και σβήνετε με το κρασί. Αφού εξατμιστεί προσθέτετε λίγο από τον ζωμό των παντζαριών ανακατεύοντας συνέχεια το ριζότο μέχρι 
να σωθεί ο ζωμός και επαναλαμβάνετε προσθέτοντας σιγά τον ζωμό μέχρι να τον πιει όλον.

3. Μαγειρεύετε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά ώστε το ριζότο να βράζει απαλά για περίπου 20-25 λεπτά. Ρίχνετε το γιαούρτι που πρέπει να είναι 
σε θερμοκρασία δωματίου, το τριμμένο τυρί και αποσύρετε από τη φωτιά. Ανακατεύετε και σερβίρετε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ριζότο με παντζάρια

Ο κόκκινος σύμμαχος

Το παντζάρι είναι ένα καταπληκτικό 
λαχανικό που ενισχύει τα πάντα από 
την αντοχή στην άσκηση έως την καλή 
εγκεφαλική λειτουργία. 

1.Βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης 
Μελέτες έχουν βρει ότι η κατανάλωση χυμού 
παντζαριών, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης λόγω των νιτρικών 
άλατα που διαθέτει. Επιπλέον περιέχει φυ-
σικές χρωστικές που προσφέρουν προστασία 
κατά της υπέρτασης και της καρδιακής νόσου. 
Θεωρείται ότι τα νιτρικά άλατα που βρίσκονται 
στο χυμό, μετατρέπονται σε νιτρικό οξύ που 
βοηθάει να χαλαρώσετε και να διευρύνετε τα 
αιμοφόρα αγγεία. 
2. Βελτιώνει την αντοχή στην άσκηση 
Σε μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση του 
χυμού τους, παρέχει ώθηση στη φυσική αντο-
χή, ενώ οι συμμετέχοντες σε μια δοκιμασία 
ποδηλασίας 10χλμ που διεξήχθη την ίδια 
χρονιά, είχαν καλύτερα αποτελέσματα αφού 
έπιναν δύο φλιτζάνια χυμό παντζαριού καθη-
μερινά. 
3. Βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου
Δεν είναι μόνο καλά για την καρδιά και την 
υγεία των μυών, τα παντζάρια θα μπορούσαν 
επίσης να βοηθήσουν την υγεία του εγκεφά-
λου. Τα νιτρικά άλατα στον χυμό μπορεί να 
βοηθήσουν στην αύξηση της ροής του αίμα-
τος στον εγκέφαλο και στην επιβράδυνση της 
άνοιας.
4. Πλούσια πηγή μετάλλων 
Πρόκειται για μια πολύ καλή πηγή ζωτικών 
μετάλλων ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, 
μαγγανίου, φωσφόρου, νατρίου, ψευδαργύ-
ρου, χαλκού και σεληνίου.
5.Μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη
Η προσθήκη παντζαριού ή χυμού στη διατρο-
φή σας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα 
επίπεδα της χοληστερόλης. Σε μελέτη διαπι-
στώθηκε ότι το εκχύλισμα παντζαριών, μειώ-
νει τη συνολική χοληστερόλη και τα τριγλυκε-
ρίδια ενώ αυξάνει την καλή HDL χοληστερόλη. 
6.Βοηθάει στην καταπολέμηση των φλεγμο-
νών 
Τα παντζάρια περιέχουν χρωστικές ουσίες που 
ονομάζονται βεταλίνες, οι οποίες έχουν αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθώντας ενδεχο-
μένως σε καταστάσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα.
7.Αυξάνει την ερωτική επιθυμία και αντοχή
Επειδή περιέχει μια σημαντική ποσότητα από 
βόριο το οποίο είναι ένα ιχνοστοιχείο που 
είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των ορμο-
νών μας. Το βόριο, που βρίσκεται σε μεγάλη 
ποσότητα στα παντζάρια, αυξάνει τα επίπεδα 
της τεστοστερόνης. Βελτιώνοντας έτσι τη σε-
ξουαλική υγεία και την αντοχή των ανδρών στο 
σεξ. Στη ρωμαϊκή εποχή τα παντζάρια χρησι-
μοποιήθηκαν ως αφροδισιακό. Ο λόγος είναι 
πως επιτρέπουν σε περισσότερες σεξουαλικές 

ορμόνες να κυκλοφορούν στο σώμα. Επιπλέ-
ον, τις διατηρούν σε υγιή επίπεδα αυξάνοντας 
σημαντικά την ερωτική διάθεση.
8. Βοηθάει να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος
Τα παντζάρια αλλά και ο χυμός τους είναι χα-
μηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες και ουσι-
αστικά δεν περιέχουν καθόλου λιπαρά. Είναι 
λοιπόν μια εξαιρετική επιλογή για το πρωινό 
σας smoothie, ώστε να σας δώσει μια θρεπτι-
κή και ενεργειακή ώθηση για το ξεκίνημα της 
ημέρας. Αποτελεί όμως παράλληλα και ένα 
ιδανικό λαχανικό, ως σαλάτα ή γεύμα.
9. Βοηθάει στη μείωση των χρόνιων παθή-
σεων
Καθώς περιέχει betalains, μία από τις καλύτε-
ρες κατηγορίες αντιοξειδωτικών και αντιφλεγ-
μονωδών. Τα betalains μπορούν να καταπολε-
μήσουν χρόνιες ασθένειες όπως η παχυσαρκία, 
οι καρδιακές παθήσεις ή ακόμη και ο καρκίνος. 
Έρευνες δείχνουν ότι η χρωστική ουσία για την 
κόκκινη απόχρωση του, μπορεί να βοηθήσει 
στην προστασία από τις καθημερινές καρκινο-

γόνες ουσίες στο σώμα μας.
10. Κατά των καρκινικών κυττάρων 
Έχει αποδειχθεί πολύ ισχυρό έναντι των ερ-
γαστηριακά καλλιεργημένων καρκινικών κυτ-
τάρων του μαστού ενώ διεξάγονται μάλιστα 
εντατικές έρευνες, για να αποδειχθεί αν απο-
τελεί έναν ισχυρό μαχητή κατά των καρκινικών 
κυττάρων.
Γενικά. Αν και τα παντζάρια είναι διαθέσιμα 
καθ‘όλη τη διάρκεια του έτους, είναι πιο γλυκά 
από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο Μετά από 
την κατανάλωση τους, υπάρχει περίπτωση τα 
ούρα και τα κόπρανα σας να γίνουν κόκκινα ή 
ροδόχρωμα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό 
και αβλαβές, αλλά ίσως τρομάξετε αν δεν το 
περιμένετε. Αν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίε-
ση, η τακτική κατανάλωση παντζαριών μπορεί 
να την μειώσει επιπλέον. Οπότε θα πρέπει να 
είστε προσεκτικοί με τα επίπεδα της. Αν είστε 
επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά ή διαβήτη, θα 
πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό σας πριν να κα-
ταναλώσετε παντζάρια.
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