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ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ATTIKHΣ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

«Κούρεμα» ενοικίων: Τι ισχύει από το 
Μάρτιο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021

ΕΝΟΙΚΙΑ
Πώς θα πάρουν την 
αποζημίωση από το 
κράτος οι ανάπηροι

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Τον Απρίλιο ο 7ος κύκλος 
- Δικαιούχοι και ποσά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μείωση ενοικίου 40% για τα 
περίπτερα και το Μάρτιο

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

με SMS
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ HEETS

Μην ξεχνάς την σημαντική 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ των HEETS  

ΦΕΤΟΣ ΟΛΑ
ΕΊΝΑΊ ΟPEN!

Δημιουργώντας Νέους Χρήστες

Διατηρώντας Υφιστάμενους Χρήστες

Αυξάνοντας την κερδοφορία μέσω των HEETS

Συμμετέχοντας ενεργά στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN

1

2

3

4

Φέτος κερδίζεις με 4 τρόπους

ΚΕΡΔΊΣΕ για κάθε 3 επιτυχημένες συστάσεις, μέχρι και 9 
επιτυχημένες συστάσεις, την αξία μίας κούτας HEETS (37€).

Στις 12 επιτυχημένες συστάσεις κέρδισε την αξία 2 κουτών 
HEETS (74€) & στις 15 επιτυχημένες συστάσεις την αξία  
3 κουτών HEETS (111€).

Για κάθε επόμενη επιτυχημένη σύσταση από τις 15 και μετά,  
η κλίμακα επιβράβευσης ξεκινάει από την αρχή. 

Μέγιστος αριθμός επιτυχημένων συστάσεων ορίζονται οι 75.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

3 37€

6 + 37€ 

9 + 37€

12 + 74€

15  + 111€ 

Νέοι Χρήστες

Μάθε πώς να βελτιώνεις διαρκώς την κερδοφορία σου 
συμμετέχοντας στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN. Κέρδισε έως  
350€ με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο μέσω δοκιμασιών  
και καθημερινών ερωτήσεων.

Αύξησε τα κέρδη σου

Γιατί να μπεις στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μην μένεις πίσω στα ΝΕΑ

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: Με ένα μόνο κλικ

ΕΠΊΒΡΑΒΕΥΣΗ: Αύξησε τα κέρδη σου

ΔΊΑΣΚΕΔΑΣΗ: H fun πλευρά του ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN

ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑ: Είμαστε εδώ να σε ακούσουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα

1

2

3

4

5

Το ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN είναι μία πλατφόρμα ειδικά αφιερωμένη 

στους εμπορικούς συνεργάτες της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 

Τι κερδίζεις μπαίνοντας στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN:

• Με συνεχή εκπαίδευση

• Με ανανεωμένες δοκιμασίες

• Με μηνιαίες αποστολές

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΞΕΛΊΣΣΟΜΑΣΤΕ 

& ΠΑΜΕ #prostokalytero 

• Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την επιβράβευση ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη ενημέρωση στο www.papastratosopen.gr.

• Ισχύει ως 31/12/2021.

• Οι επιβραβεύσεις ισχύουν με ανώτατο όριο τις 5 ολοκληρωμένες 15άδες επιτυχημένων συστάσεων (75). Για κάθε επιτυχημένη σύσταση σε νέο χρήστη άνω των 75, η επιβράβευση θα είναι 10€

• Η επιβράβευση της κούτας HEETS θα αποδοθεί με την μορφή πόντων στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ OPEN (740 πόντοι).
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IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ENΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ATTIKHΣ

Γραφεία
Όθωνος 10, Σύνταγμα
τηλ.: 210 32 29 500 
τηλ. και fax: 210 32 14 367
email: enosieekpa@gmail.com, www.eekpa.com
site: www.peripteranews.gr
Κωδικός: 5021

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο:
Θοδωρής Μάλλιος

Aρχισυντάκτης
Θωμάς Μόσχος
Συντάκτες 
Νικόλαος Αναστασιάδης
Μέλια Σιλβίδου

Πρόεδρος: Θοδωρής Μάλλιος
6977834350, 210 9232860 περίπτερο
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κοντούρης
6942982416
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Σκληράκης
6936926981, 210 2133813 περίπτερο
Aναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ευθυμία Κουμή
6944961742
Ταμίας: Νίκος Χρυσικός
6977349226, 210 8960403 περίπτερο
Αναπλ. Ταμίας: Δημήτρης Σαντοριναίος
6944370857
Μέλη
Γιώργος Γκιώνης
6972350935, 2130430606 περίπτερο 
Γιουλιάνα Δεληγιώργη
6947866584
Γιώργος Μητροτάσιος
6948242438, 210 3315844 περίπτερο

Γραμματεία
Υπεύθυνη Διαφημιστικών Καταχωρίσεων: 
Έλενα Βαποράκη

Creative Director: Ειρηάννα Αθανασίου
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

«Κούρεµα» ενοικίων: Τι ισχύει από το 
Μάρτιο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021

ΕΝΟΙΚΙΑ
Πώς θα πάρουν την 
αποζηµίωση από το 
κράτος οι ανάπηροι

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Τον Απρίλιο ο 7ος κύκλος 
- ∆ικαιούχοι και ποσά

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μείωση ενοικίου 40% για τα 
περίπτερα και το Μάρτιο

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

µε SMS

30 8

8 | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Τον Απρίλιο ο 7ος κύκλος - Δικαιούχοι και ποσά

12 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Μείωση ενοικίου 40% για τα περίπτερα και το Μάρτιο

13 | ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Πώς θα πάρουν την αποζημίωση από το κράτος οι 
ανάπηροι

14 | ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
«Κούρεμα» ενοικίων: Τι ισχύει από το Μάρτιο του 2020 
έως το Μάρτιο του 2021

30 | ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Πώς η κρίση του κορονοϊού επιδρά στο μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι απόψεις των  
ανθρώπων που φιλοξενούνται 
στον «Περιπτερούχο» είναι 

προσωπικές και δεν εκφράζουν 
την Ένωση και τη συντακτική 

ομάδα του περιοδικού. 

14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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EDITORIAL

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε η έναρξη της 
ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού. Φέτος συ-
μπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη στιγμή που 
οι Έλληνες αποφάσισαν να διεκδικήσουν την 
ελευθερία τους. Είναι σαφές ότι η Ελληνική 
Επανάσταση υπήρξε σταθμός στην ιστορία του 
νεότερου Ελληνισμού, αφού οδήγησε, μετά από 
400 χρόνια, στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελ-
ληνικού κράτους, ενέπνευσε τις επόμενες γενεές 
των Ελλήνων και εμψύχωσε τους Έλληνες σε 
καιρούς δοκιμασίας. Υπήρξε όμως και κορυφαίο 
γεγονός για τη σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης, 
αφού έφερε αλλαγές που έχουν αντίκτυπο έως 
και σήμερα. 

Πριν λίγες ημέρες - για άλλη μια φορά - 
θαυμάσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, κρεμάσαμε 
τις σημαίες στα μπαλκόνια μας, ακούσαμε αθά-
νατα εμβατήρια και… φουσκώσαμε από περη-
φάνια. Έτσι καλύψαμε την εθνική μας ανάγκη, 
εκτελώντας το καθήκον που επιβάλλει το εθνικό 
ιδεώδες. Αναμφισβήτητα, η ιστορία λειτουργεί 
ως ο συνεκτικός ιστός της ταυτότητας των εθνι-
κών κρατών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν 
περάσει 200 χρόνια από τότε, ορισμένοι μύθοι 
και θρύλοι που καλλιεργήθηκαν για να διαμορ-
φώσουν και να στηρίξουν την εθνική συνείδηση 
σε ένα νεοσύστατο κράτος, καλά κρατούν. Φυ-
σικά, δεν είμαστε ο μόνος λαός του οποίου η 
ιστορία βασίζεται σε εθνικούς μύθους. Για πόσα 
χρόνια ακόμα, όμως, θα πορευόμαστε με αυτούς; 
Πότε θα αποβάλλουμε από τα ελληνικά σχολεία 
την στείρα εκμάθηση και θα μεταπηδήσουμε 
στην ελευθερία της κρίσης και της σκέψης; «Το 
Εικοσιένα. Έχουμε ως την ώρα την ιστορία του; 
Φοβάμαι πως όχι. Την μυθολογία του; Φοβάμαι 
πως ναι», έγραψε ο Κωστής Παλαμάς (Άπαντα 
10,17).

Θα έχουμε ωριμάσει ως Έθνος, όταν τα 
σχολικά μας βιβλία συμπεριλάβουν δύσκολες 
αλήθειες. Όταν θα πάψουν να αποσιωπούν ή 
να μυθολογούν. Όταν γράψουν ότι οι Έλληνες 
πολεμούσαν κατά περιόδους περισσότερο με-
ταξύ τους, παρά με τους Τούρκους. Δεν ξέρου-
με αν θα γίνει ποτέ αυτό - σίγουρα όχι σύντομα. 
Σήμερα πάντως ένα βιβλίο που θα έγραφε τα 
αληθινά συμβάντα του ’21 θα καιγότανε στην 
πυρά και ένας καθηγητής που θα το δίδασκε, 
θα έχανε τη δουλειά του. Όπως χαρακτηριστικά 
λέει ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Βερέμης, «η 
εθνική ιστορία όπως διαμορφώνεται στο σχολείο, 
εγγράφεται στο πεδίο του “πίστευε και μη ερεύ-
να”. Δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Ο 
περισσότερος κόσμος δεν επισκέπτεται ξανά τα 
βιβλία του σχολείου, δηλαδή τα μαθαίνει ή όχι, 
άπαξ, και τα ξεχνάει ή τα θυμάται όπως τα έμαθε. 

200 χρόνια από το 1821: Μύθοι και αλήθειες
Πόση αυτογνωσία αντέχουμε;

«Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό»

Όταν μάθαμε ιστορία στο σχολείο ήμασταν παιδιά, 
τώρα είμαστε ώριμοι άνθρωποι, άρα δεν μπορού-
με να μείνουμε με την παιδική μας εκπαίδευση. 
Είναι μια εκπαίδευση που δεν έχει σχέση με την 
ιστορία, είναι κυρίως μια εισαγωγή στην κοινω-
νία. Η ιστορία δεν περιλαμβάνει προκαταλήψεις 
και εμείς μαθαίνουμε ότι ήμασταν οι πρώτοι, οι 
καλύτεροι, το ‘ηρωικό 1821’, ότι δεν σκοτώναμε 
αμάχους, ότι ήμασταν ανθρωπιστές και άλλες 
‘ιστορίες για αγρίους’ που δεν ισχύουν».

Σε ορισμένους αναγνώστες όσα ακολουθούν 
ίσως προκαλέσουν αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό 
σπεύδουμε να καταθέσουμε, ως εκ των προτέ-
ρων απάντηση, την πασίγνωστη ρήση του Σολω-
μού πως «το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί 
εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Καλό θα είναι να τη 
θυμόμαστε αυτή τη φράση κάθε φορά που η μι-
σαλλοδοξία και ο φανατισμός, η εθνική τύφλωση 
και μυθολογία οδηγούν σε απώλεια του κριτικού 
πνεύματος. 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν ορισμένους «πατριωτι-
κούς» μύθους που διακινούνται συστηματικά στη 
χώρα μας, συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε 
- δυστυχώς για όσους βολεύονται με αυτούς - 
ορισμένες «διορθωτικές επισημάνσεις» από 
επιφανείς ιστορικούς - Έλληνες και μη. Πάντα 
με την αίρεση της εκάστοτε υποκειμενικότητας, 
εθνικής και ιδεολογικής ματιάς, της ταπεινότητας 
που πρέπει να διακρίνει έναν ιστορικό και φυσι-
κά πάντα με αποδείξεις και ντοκουμέντα. Τίποτα 
άλλωστε δεν είναι ευθύγραμμο στην Ιστορία, την 
οποία και πρέπει να αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα 
και σίγουρα όχι με σημερινούς όρους. Τα μηνύ-
ματα του 1821 είναι πολλά και αδιαμφισβήτητα 
πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό και δεν έχουμε καμία 
διάθεση ισοπέδωσης και μηδενισμού. Η ύπαρξη 
κάποιων θρύλων και μύθων δεν αναιρεί σε καμία 
περίπτωση τη σημασία της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Και φυσικά, εμείς από την πλευρά μας, αφε-
νός δεν διεκδικούμε κανενός είδους ιστορική και 
επιστημονική τεκμηρίωση, αφετέρου δεν έχουμε 
στόχο να κουνήσουμε κανένα δάχτυλο και να 
δασκαλέψουμε κανέναν. Παραθέτουμε απλώς 
κάποιους ιστορικούς προβληματισμούς με σκο-
πό να σας προτρέψουμε να δούμε όλοι μαζί και 
την άλλη οπτική γωνία των γεγονότων που πάντα 
υπάρχει, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για Ιστορία.

1. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δεν υπήρ-
ξαν βίαιοι εξισλαμισμοί στη μετέπειτα ελληνική 
επικράτεια. Οι Οθωμανοί, εφόσον οι υπόδουλοι 
λαοί κατέβαλλαν κανονικά τους φόρους που 
τους αναλογούσαν, δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Οι μαζικοί 
εξισλαμισμοί που παρατηρούνται στα Βαλκάνια 
(Βοσνία, Αλβανία κ.λπ.) έγιναν, κατά κανόνα, με 

τη θέληση εκείνων που αλλαξοπίστησαν, και ειδι-
κότερα με σκοπό να έχουν καλύτερες σχέσεις με 
τον κατακτητή και να συμμετέχουν από καλύτερη 
θέση στη νομή και άσκηση της εξουσίας.
2. H επάνδρωση των Γενιτσάρων, από ένα χρο-
νικό σημείο και έπειτα τουλάχιστον, δεν γινόταν 
βιαίως, μέσω «παιδομαζώματος». Αντίθετα μά-
λιστα, όσο το σώμα αυτό αποκτούσε εξέχουσα 
θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρκετοί 
γονείς προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τη «στα-
διοδρομία» των παιδιών τους μέσω της κατάτα-
ξής τους στους Γενίτσαρους. Επρόκειτο δηλαδή 
για ένα «εκλεκτό σώμα», τα μέλη του οποίου με-
γαλώνοντας δεν αγνοούσαν την καταγωγή τους. 
3. Ουδέποτε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρα-
τίας υπήρξε - ή συνέτρεχε λόγος να υπάρξει - 
«κρυφό σχολείο», όπως τουλάχιστον αυτό έχει 
καταγραφεί στο εθνικό συλλογικό ασυνείδητο. 
Όποιος ήθελε μπορούσε να μάθει ελληνικά, σερ-
βικά, βουλγαρικά κ.ο.κ. χωρίς να παρενοχλείται 
από τους κατακτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονταν 
πρωτίστως, αν όχι σχεδόν αποκλειστικά, για την 
ομαλή καταβολή των κάθε είδους φόρων προς 
τον Σουλτάνο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως υπάρχουν αναφορές για πασίγνωστα σχο-
λεία και διάσημες σχολές κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας.
4. H εξέγερση που άρχισε το 1821 (λόγω της 
πλήρους αποσταθεροποίησης και αποσάθρωσης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για διάφορους 
λόγους) είχε ουσιαστικά κατασταλεί (μόνο μικρές 
εστίες αντίστασης απέμεναν, οι οποίες ήταν θέμα 
χρόνου να σβήσουν και αυτές), όταν τον Ιούλιο 
του 1827 οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι απο-
φάσισαν να δημιουργηθεί ελληνικό κράτος, με 
αποτέλεσμα να ακολουθήσει λίγους μήνες μετά 
η Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Τον Οκτώβριο του 
1827 οι στόλοι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας 
παρενέβησαν με την Ναυμαχία του Ναυαρίνου, 
διαφορετικά η Επανάσταση κινδύνευε σοβαρά 
καθώς, λόγω του Εμφυλίου πολέμου, είχε ηττη-
θεί σε όλα τα μέτωπα από τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ Πασά που κατέφθασε από την Αίγυπτο 
στις αρχές του 1825. 
5. Ο Χορός του Ζαλόγγου δεν συνέβη ως γεγο-
νός. Επινοήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα από 
τους Έλληνες για να ευλογήσουν τα γένια τους 
και να εμψυχώσουν τους συμπατριώτες τους, εν 
όψει της Επανάστασης που θα ακολουθούσε. 
6. Στον ένοπλο αγώνα κατά των Τούρκων μετεί-
χαν ποικίλων εθνικών προελεύσεων κάτοικοι 
του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου, των οποίων 
η εθνική συνείδηση βρισκόταν εν πολλοίς στο 
στάδιο της διαμόρφωσης. Τόσο ο «Θούριος» του 
Ρήγα, με τις αναφορές του στο πλήθος των υπό-
δουλων στους Οθωμανούς εθνοτήτων, όσο και η 
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καταγωγή αρκετών πρωταγωνιστών της Επανά-
στασης (Αρβανίτες της Υδρας και των Σπετσών, 
Σουλιώτες, Βλάχοι, σλαβόφωνοι κ.ά.) βεβαιώ-
νουν «του λόγου το ασφαλές».
7. Και πάλι όχι επειδή οι Σύμμαχοι είναι εξ ορι-
σμού «φιλέλληνες» ή «μεγαλόψυχοι», αλλά επει-
δή η χώρα ευτύχησε να ακολουθήσει τότε πολι-
τική σωστών συμμαχιών και ανοιχτών οριζόντων, 
η Ελλάδα υπήρξε η μεγάλη ευνοημένη από τη 
«μοιρασιά» στα Βαλκάνια μεταξύ 1910 και 1920. 
Έτσι η Θεσσαλονίκη έγινε «συμπρωτεύουσα» της 
Ελλάδας, αν και το 1912 ο πληθυσμός της πόλης 
περιλάμβανε περίπου 40% Εβραίους, 25% Τούρ-
κους, 20% Έλληνες και 15% άλλους.
8. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης υπήρξαν 
δυο γύροι εμφυλίου πολέμου, το 1824 και 1825, 
στους οποίους συμμετείχαν οι μεγάλες προσωπι-
κότητες της Επανάστασης χωρισμένες σε ομάδες 
διεκδίκησης της εξουσίας. Κεντρικό πρόσωπο 
στα τεκταινόμενα υπήρξε ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης, ο οποίος και, εξ αυτού, φυλακίστηκε 
στην Ύδρα, όπως και άλλοι.
9.Οι Έλληνες σφάχτηκαν μεταξύ τους και έκλει-
σαν φυλακή πολλούς οπλαρχηγούς της επανά-
στασης, με πρώτο τον Γερό του Μόρια, τον Θε-
όδωρο Κολοκοτρώνη. Αποτέλεσμα αυτών των 
συγκρούσεων ήταν η εγκατάλειψη του αγώνα της 
απελευθέρωσης, η κατασπατάληση σημαντικών 
πόρων και κυρίως η νικηφόρα προέλαση των 
στρατευμάτων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, 
στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα. Μέσα στο κλίμα της 
προέλασης του Ιμπραήμ και άλλων σωμάτων που 
έστειλε ο Σουλτάνος, το 1825 σχεδόν όλοι οι ιθύ-
νοντες του τόπου «απέθεσαν εγγράφως το μέλ-
λον της Ελλάδος, στα χέρια της Αγγλίας». Αυτή 
είναι η λεγόμενη «Αίτηση Προστασίας».
10. Μπορεί αυτό να μην αρέσει διόλου σε ορι-
σμένους και να μην ταιριάζει με την εθνική μας 
μυθολογία, αλλά στους «δόλιους», «αναξιόπι-
στους» κ.ο.κ. Συμμάχους οφείλει εν πολλοίς 
η Ελλάδα την ανεξαρτησία της και την κρατική 
της (προσοχή: όχι την εθνική) υπόσταση. Οι ίδιοι 
αυτοί Σύμμαχοι, με την ίδια ή διευρυμένη «σύν-
θεση», ήταν επίσης εκείνοι που - και για δικούς 
τους βέβαια λόγους, αλλά το γεγονός παραμένει 
- προσέφεραν στην Ελλάδα τη Θεσσαλία το 1881, 
απέτρεψαν την προέλαση των Τούρκων προς την 
Αθήνα το 1897, έβαλαν την υπογραφή τους στη 
Συνθήκη των Σεβρών το 1920.
11. Ο ρόλος της Εκκλησίας καθ’ όλη αυτή την 
περίοδο υπήρξε τουλάχιστον αμφιλεγόμενος, 
αν όχι και αρνητικός σε αρκετές περιπτώσεις 
(προσοχή: της Εκκλησίας, όχι της θρησκείας). 
Τα παραδείγματα, πολλά και γνωστά, ξεκινούν 
από τους ανθενωτικούς της εποχής της Άλωσης 
και φθάνουν ως τις παραμονές του 1821, με τον 
λυσσαλέο πόλεμο κατά των οπαδών του Διαφω-
τισμού, των Φιλικών κ.λπ. 
12. Είναι αλήθεια ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως Γρηγόριος ο Ε’, με κείμενό του, αφό-
ρισε την Επανάσταση. Είναι γραπτό κείμενο και 
δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, ο λόγος που το έκανε 
δεν είναι ξεκάθαρος. Ούτε κατά πόσο επηρέασε 
ή όχι το λαό. Άλλοι θεωρούν ότι το έπραξε επειδή 
ο ίδιος πάντα έτσι δρούσε, άλλοι υποστηρίζουν 

ότι το έκανε από σωφροσύνη για να προστατεύ-
σει τους Έλληνες από τις μαζικές σφαγές στις 
οποίες προέβη ο σουλτάνος στην Κωνσταντινού-
πολη και αλλού, λόγω της έναρξης της Επανά-
στασης. Όποιος και να είναι ο λόγος, δεν θα τον 
μάθουμε ποτέ. Βέβαια, πέρα από τον αφορισμό 
του Πατριάρχη, δεκάδες ιερείς και Επίσκοποι 
ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας, και όταν η Επα-
νάσταση περιορίστηκε στην Πελοπόννησο στην 
Στερεά Ελλάδα και στα νησιά, οι ιερωμένοι είχαν 
σημαντικό ρόλο.
13. Βαρύ σημείο της Ιστορίας του ‘21 είναι ότι 
δεν κατάφεραν οι Έλληνες να δημιουργήσουν 
έναν τακτικό εθνικό στρατό που θα λειτουργού-
σε υπό μια διοίκηση και μια κυβέρνηση. Παρά 
τα αποτελέσματα των Εθνοσυνελεύσεων και τις 
κυβερνήσεις που εκλέγονταν σε αυτές, υπήρχαν 
πολλές εστίες παράλληλης εξουσίας καθώς συ-
νέχιζαν να δρουν πολυάριθμες ένοπλες ομάδες 
που δημιουργούσαν πεδίο έντασης και διάλυσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα έγιναν στην πο-
λιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου όπου ο 
καθένας προσπαθούσε να προστατέψει τη δική 
του τάπια (οχύρωμα) και όχι του διπλανού του.
14. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός έγινε θρυλικός 
για την ύψωση του λαβάρου της μονής της Αγίας 
Λαύρας, δίκην επαναστατικής σημαίας, την 25η 
Μαρτίου 1821. Αυτό όμως δεν είναι παρά ένας 
εθνικός μύθος, αφού ακόμη και ο ίδιος στα απο-
μνημονεύματά του δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτό. 
Και μάλλον θα ήταν δύσκολο να ξεχάσει μια τέ-
τοια μέρα. Στην πραγματικότητα, κοντά στην Αγία 
Λαύρα για άλλη αιτία έγινε στις 10 ή στις 13 Μαρ-
τίου, μια σημαντική σύσκεψη των προκρίτων και 
των αρχιερέων.
15. Ενώ η Επανάσταση ξεκίνησε αρκετά καλά, 
την πρόδωσαν από μέσα ορισμένοι από τους 
κοτζαμπάσηδες και προκρίτους. Δεν την ήθελαν 
αρχικά, γιατί περνούσαν καλά επί τουρκοκρατί-
ας. Είχαν αποκτήσει πολύ σημαντική πολιτική 
δύναμη, γιατί είχαν τον έλεγχο της οικονομίας, 
εισπράττοντας τους φόρους για λογαριασμό του 
σουλτάνου, κρατώντας ένα τεράστιο μερίδιο για 
τους ίδιους. Είχαν φτάσει στο σημείο να διορί-
ζουν και να απολύουν ακόμα και τον πασά της 
Τριπολιτσάς, τον Οθωμανό διοικητή της Πελο-
ποννήσου. Επομένως, δεν ήθελαν ανεξάρτητο 
ελληνικό κράτος, γιατί θα έχαναν τα προνόμια 
και τις περιουσίες τους.
16. Στην Επανάσταση έγιναν πράξεις θηριωδίας 
εκ μέρους και των Ελλήνων. Στην κατάληψη της 
Τριπολιτσάς σφάχτηκαν πάνω από 30.000 άμαχοι 
- ανάμεσά τους πολλοί Εβραίοι που ήταν αμέτο-
χοι στον αγώνα. Λόγος; Το πλιάτσικο. Λέει ο Κο-
λοκοτρώνης στα Απομνημονεύματα: «Το ασκέρι 
όπου ήταν μέσα, το ελληνικό, έκοβε κι σκότωνε 
από Παρασκευή ως Κυριακή, γυναίκες παιδιά και 
άντρες, 32000, μία ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς». 
(Αντίθετα οι Τουρκαλβανοί υπερασπιστές της πό-
λης έφυγαν αλώβητοι μετά από συμφωνία. Που 
σημαίνει ότι ο Κολοκοτρώνης είχε τον έλεγχο του 
στρατού του και άρα επέτρεψε τη εθνοκάθαρση). 
Άλλωστε κίνητρο για την προσέλκυση ατάκτων 
και μισθοφόρων ήταν πάντα και το πλιάτσικο.
17. Οι απώλειες της ελληνικής πλευράς στη 

Μάχη του Πέτα ήταν πολύ βαρύτερες σε σχέση 
με κάθε άλλη μάχη κατά τα τρία πρώτα χρόνια 
της Επανάστασης. Οι Φιλέλληνες αξιωματικοί 
θέλησαν να αποδώσουν την ήττα τους στην φυγή 
των άτακτων ελληνικών ομάδων από το πεδίο της 
μάχης, κάτι που επέτρεψε στην τουρκική πλευρά 
να περικυκλώσει το Τάγμα των Φιλελλήνων και 
το Σύνταγμα Ταρέλα, τις δύο τακτικές μονάδες 
που είχαν παραμείνει παρατεταγμένες στις θέ-
σεις τους. Το κύριο όμως αίτιο της ήττας ήταν ο 
συνδυασμός δύο τακτικά ασυμβίβαστων στρα-
τευμάτων σε μια ενιαία διάταξη μάχης, δηλαδή 
οι άτακτες ελληνικές μονάδες από τη μια και το 
Τάγμα των Φιλελλήνων και το Σύνταγμα Ταρέλα 
από την άλλη. 

«Πόσο γνωρίζουμε την Ιστορία μας ως 
λαός;» ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο 
Γιώργος Μαργαρίτης, αξιόλογος καθηγητής Σύγ-
χρονης Ιστορίας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Η απάντησή του επιβεβαιώνει περίτρανα 
τα παραπάνω: «Πολύ λίγο δυστυχώς. Επικρατεί 
η σχηματοποίηση με υπόβαθρο το ανούσιο, το 
περιστασιακό, το επιμέρους και το επουσιώδες. 
Ανήκουμε σε μια κοινωνία, σε μία χώρα που, 
όπως δείχνουν τα πράγματα, βρίσκεται σε σταυ-
ροδρόμι. Επικίνδυνο σταυροδρόμι από πολλές 
πλευρές και απόψεις. Συνήθως σε τέτοιες περι-
στάσεις οι λαοί στρέφονται προς την ιστορία τους 
για να αντλήσουν την παιδεία εκείνη, το απαραί-
τητο γνωστικό υπόβαθρο,  που θα μπορέσει να 
τους βγάλει από την αμηχανία και τους φόβους 
τους, που θα οδηγήσει τις επιλογές τους. Ακόμα 
και αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας ως λαού 
και την ιστορία του κόσμου, τώρα είναι η κρίσιμη 
ώρα που πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτήν.  
Δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας; Ε λοιπόν, ας τη 
μάθουμε».

Φυσικά, Ιστορία χωρίς θρύλους και μύθους 
είναι αδύνατο να υπάρξει. Μοιραίο, και όχι οπωσ-
δήποτε κακό. Το κακό κερδίζει όταν οι θρύλοι, με 
μορφή κρατικοποιημένης αλήθειας, εκτοπίζουν 
εντελώς την Ιστορία. Και τα πράγματα χειροτε-
ρεύουν, όταν όσοι αμφισβητούν τους θρύλους, 
με σωρεία τεκμηρίων, καταγγέλλονται από τους 
αληθοκράτορες σαν αρνησιπάτριδες και εθνο-
μηδενιστές. Οι πολιτικοί για παράδειγμα ανέ-
καθεν εργαλειοποιούσαν και χρησιμοποιούσαν 
την Ιστορία με έναν ελεεινό, διχαστικό και φτηνό 
λόγο, με αποτέλεσμα να προκαλούν εγκλήματα 
ξανά και ξανά στη νεότερη Ιστορία της χώρας 
μας, με αποκορύφωμα την «εθνική ντροπή» του 
1897, τη Γενοκτονία του 1922 και τον Εμφύλιο 
(1946-1949). Μακάρι να μείνουμε σε αυτά. Αν 
και όσο συνεχίζουμε να πορευόμαστε δίχως να 
παίρνουμε τα μαθήματα που η Ιστορία μας δι-
δάσκει, αλλάζοντας νοοτροπία, είμαστε καταδι-
κασμένοι να αντιμετωπίσουμε κι άλλα παρόμοια 
δεινά στο μέλλον. 
Και ας μην ξεχνάμε: Κάθε φορά που ο πειρα-
σμός, με το πρόσωπο ενός αγγελικού στην όψη 
αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνου ψευδοπατριωτισμού, 
χτυπά την πόρτα, ας τον ξορκίζουμε με τη φράση 
του Σολωμού: «Το Έθνος πρέπει να μάθει να θε-
ωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό».

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.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

NEW SL LINE 4€4€

ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ «ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ» 
Ο 7ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τον Απρίλιο, θα ανοίξει η 

πλατφόρμα για την υποβολή 

αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τον  

7ο κύκλο, συνολικού ύψους 

1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του υπουργείου 

Οικονομικών, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που θα 

μπορέσουν να ωφεληθούν 

ανέρχεται σε 300.000  

με περισσότερους από 

600.000 εργαζόμενους.

Η πτώση του τζίρου το διάστημα Ιανουαρίου 
- Μαρτίου 2021 αναμένεται να αποτελέσει το 
βασικό κριτήριο για τον καθορισμό των τελικών 
δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Με βάση τον τζίρο του πρώτου τριμήνου 
του 2020 αναμένεται να δοθεί η Επιστρεπτέα 
Προκαταβολής 7, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να 
ενταχθούν και αυτοί που έμειναν εκτός από τον 
έκτο κύκλο. Οι πληρωμές αναμένονται περί τα 
τέλη του Απριλίου ενώ στον 7 κύκλο το ποσό 
που θα δοθεί θα είναι αυξημένο. 

Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό 
τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζο-
μένων έως το τέλος Αυγούστου 2021, ενώ το 
υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από 
το 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρή-
σεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο 
Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την πε-
ρίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα εί-
ναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη 
προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος 

του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστι-
κά μέτρα. Έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 
ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες). 
Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν 
αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ο Συγκεκριμένος όρος, που εισήχθη για 
πρώτη φορά στην Επιστρεπτέα 6, είναι απαραί-
τητος, ώστε να διανεμηθούν οι πεπερασμένοι 
πόροι δίκαια και στοχευμένα σε όσους πλήττο-
νται περισσότερο και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Ωστόσο, αυτό δεν θα ισχύσει για τις επιχει-
ρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιορι-
στικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ 
(σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η 
εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτι-
σμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμω-
τήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών 
και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν πε-
ριοριστικά μέτρα σήμερα).

Το μέτρο της Επιστρεπτέες διευρύνεται, 
ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες επιχειρήσεις 

στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκα-
ναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 
έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν 
αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προη-
γούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι 
επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως 
τζίρου.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές 
επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς 
ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο 
με 1.000 ευρώ.

Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα 
και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι 
κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει 
έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που 
προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για 
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περι-
οριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου 
του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζο-
μένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 
4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 
ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

»» ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ »»
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ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ 
ΒLUEBERRY 

ΑΠΟ ΤΟ myblu, 
ΤΟ NΟ1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΣΙΓΑΡΟ!

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Νέα Γεύση Blueberry είναι δροσερή και γλυκιά, με νότες από άγρια 
βατόμουρα του δάσους και ένα απαλό φρουτένιο άρωμα.  Έρχεται να προ-
στεθεί στην πλούσια γκάμα του myblu, η οποία περιλαμβάνει τις γεύσεις 
Tobacco, Strawberry Mint, Mango Apricot, Menthol, Tobacco Vanilla και 
Blue Ice, εξασφαλίζοντας μεγάλη ποικιλία στις επιλογές των ενήλικων κα-
πνιστών που επιθυμούν να δοκιμάσουν κάτι νέο. 

 Η συσκευή του myblu διατίθεται σε 5 χρώματα και διακρίνεται για 
την κομψότητα της και την ευκολία στη χρήση. Όλες οι γεύσεις του myblu 

υποβάλλονται σε 30 διαφορετικούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας και 
διατίθενται σε προγεμισμένες κάψουλες, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα 
ποιοτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κάψουλες μπορούν να αντι-
κατασταθούν με μία μόνο κίνηση (Click & Go), ενώ η συσκευή φορτίζει σε 
μόλις 30 λεπτά και διαρκεί μία ολόκληρη μέρα.  

Πιστό στην υπόσχεση του, το myblu εξελίσσεται διαρκώς ώστε να προ-
σφέρει πάντα Κάτι Καλύτερο στους ενήλικους καταναλωτές που επιλέγουν 
να περιορίσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα. 

Το Προϊόν Νέας Γενιάς myblu, που κατάφερε να κατακτήσει 
την 1η θέση στην κατηγορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων 

σε μόλις ένα χρόνο κυκλοφορίας του στην ελληνική αγορά, 
φέρνει νωρίτερα φέτος την άνοιξη με μία μοναδική γευστική 

εμπειρία, το Νέο Blueberry! 
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ΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

πληττόμενες επιχειρήσεις θα συνεχισθεί και για 
το μήνα Απρίλιο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε 
να περιμένουμε την απόφαση του υπουργείου 
Οικονομικών. 

Όταν εκδοθεί θα σας ενημερώσουμε άμεσα 
με την αποστολή SMS. Εάν δεν μας έχετε δώσει 
το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να το κάνε-
τε κατεπειγόντως στα τηλέφωνα 2103214367 
και 2103229500 ή στο email μας enosieekpa@
gmail.com. Διαφορετικά δεν έχουμε τρόπο να 
σας ενημερώσουμε. Τέλος και επειδή οι εξε-
λίξεις «τρέχουν» διαρκώς και καθημερινά, σας 
προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστο-
σελίδα της Ομοσπονδίας www.peripteranews.
gr και του σωματείου www.eekpa.com για να 
ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη που αφορά 
στον κλάδο μας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1156/24-03-2021) 
η Υπουργική Απόφαση (Α.1063/2021) με την 
οποία προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις για τις 
οποίες ισχύει το μέτρο πλήρους απαλλαγής 
ενοικίων, αλλά και αυτές όπου ισχύει το «κού-
ρεμα» 40% του συνολικού μισθώματος για τον 
μήνα Μάρτιο 2021. Όπως αναμενόταν και είχα-
με προαναγγείλει στο προηγούμενο τεύχος, τα 
περίπτερα δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% και 
για το μήνα Μάρτιο.

Η σχετική αναφορά γίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β’ 
της υπουργικής απόφασης, με τον πλέον ξεκά-
θαρο τρόπο, αφού συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ 
«47.19.10.02 Εκμετάλλευση περιπτέρου». Θυ-
μίζουμε ότι το ενοίκιο καταβάλλεται μειωμένο 
είτε στον δικαιούχο - ανάπηρο είτε στο δήμο.

Αν έχετε καταβάλει ήδη το ενοίκιο του 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40% ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ

»» ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ »»

Aπό το ΘΩΜΑ ΜΟΣΧΟ

Μαρτίου ολόκληρο, τότε μπορείτε να συμψηφί-
σετε το ποσό τους επομένους μήνες.

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος 
νοικιάζει από δικαιούχο (ανάπηρο) θα πρέπει 
να του καταβάλει μετά την παρακράτηση του 
γνωστού φόρου 20%  τη διαφορά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Έστω ότι κάποιος έχει ενοίκιο 1000 ευρώ. 
Το 60% αναλογεί σε 600 ευρώ. Πάνω σε 

αυτό το ποσό κάνει τη γνωστή παρακράτηση 
φόρου 20%, αποδίδει τα 120 ευρώ στην εφορία 
και τα 480 ευρώ στον ανάπηρο.

Για τους Δήμους δεν υπάρχει παρακράτηση 
φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται 
στα ΜΜΕ, το μειωμένο κατά 40% ενοίκιο για τις 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ

»» ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ »»

Aπό το ΘΩΜΑ ΜΟΣΧΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1072/19.3.2021) 
η απόφαση Α.1058/2021 σχετικά με τη διαδι-
κασία και τις προϋποθέσεις καταβολής ποσού 
ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγ-
ματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την 
εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δι-
καιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυ-
λικείου. Έτσι οι ανάπηροι μπορούν πλέον να 
κάνουν «Δήλωση Covid» και να λάβουν από 
το κράτος το 20% του ενοικίου που δεν τους 
αποδώσαμε οι περιπτερούχοι κάθε μήνα από 
το Νοέμβριο και έπειτα.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι για τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο του 2020 η αποζημίωση για 
τα «κουρέματα» ενοικίων είχε τη μορφή συμ-
ψηφισμού της εισοδηματικής απώλειας λόγω 
μείωσης του ενοικίου με τρέχουσες φορολο-
γικές υποχρεώσεις και για το λόγο αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αν υπάρξει κάποιου άλλου είδους τελική ρύθ-
μιση για τους παραπάνω μήνες, δεν το γνω-
ρίζουμε.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:
Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δή-
λωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» οι δικαιούχοι καταχω-
ρούν, ανά πεδίο, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» κα-
ταχωρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου, που 
από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττει 
μειωμένο αντάλλαγμα/μίσθωμα κατ’ επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχω-
ρούνται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή.
γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Εί-
δος Μίσθωσης» επιλέγεται η «Παραχώρηση 
χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέ-
ρου» ή η « Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος 
εκμετάλλευσης κυλικείου», κατά περίπτωση 
και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία 
της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δι-
καιούχου και εκμεταλλευτή.
δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπλη-
ρώνονται τα στοιχεία του περίπτερου ή του κυ-
λικείου, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται 
στη σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και του 
εκμεταλλευτή.
ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» 
συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου ανταλ-
λάγματος/μισθώματος.

Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της 
«Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να 
επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μίσθιου - Επαγ-
γελματική στέγη».

Στην περίπτωση που ο ανάπηρος έχει 
αποβιώσει την είσπραξη της αποζημίωσης 
παίρνουν οι κληρονόμοι του δικαιούχου. 

Οι συνάδελφοι μπορείτε να ενημερώσετε 
τους αναπήρους για την εν λόγω απόφαση. 
Τα υπόλοιπα αναφορικά με τις αιτήσεις και τη 
διαδικασία χορήγησης και καταβολής των πο-
σών θα τα βρουν με τους λογιστές τους.
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«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΕΝΟΙΚΙΩΝ: 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020 

ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2021

Aπό το ΘΩΜΑ ΜΟΣΧΟ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (ΦΕΚ Β’ 1155/24-03-2021) έρχεται με 
σκοπό να αποσαφηνίσει το καθεστώς για τις 
μειώσεις ενοικίων από τον Μάρτιο του 2020 έως 
και τον Μάρτιο του 2021, καθώς και το πλαίσιο 
των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα 
«κουρεμένα» ενοίκια και έρχεται -έστω και 
πολύ αργά η αλήθεια είναι- να διορθώσει «ασά-
φειες» και «κενά» στους σχετικούς νόμους 
που προηγήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα να 
αναπτυχθούν τριβές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και 
ενοικιαστές. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ 
από τις 20.3.2020. Αυτό σημαίνει ότι συνάδελφοι 
οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβαν 
την έκπτωση ενοικίου κατά 40% για κάποιον ή 
κάποιους από τους προηγούμενους μήνες που 
τη δικαιούμασταν και αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω, μπορεί να το κάνει ακόμα και σή-
μερα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην 
Παράγραφο 1 του Άρθρου 5 της απόφασης, εάν 
το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο 
χρόνο από το μήνα για τον οποίο ορίζεται με-
ρική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το 
οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμε-
νες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση 
μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων 
λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρη-
ματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Δηλαδή με 
συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται 
να επιστραφούν τα χρήματα άτοκα.

Δυστυχώς, αν και ο στόχος της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης είναι να λύσει σειρά 
εκκρεμοτήτων και ασαφειών, η διατύπωση σε 
κάποιες των περιπτώσεων δεν είναι διόλου ξε-
κάθαρη με μια πρώτη ανάγνωση, αφήνοντας το 
περιθώριο για παρερμηνείες. Ο «Περιπτερού-

»» ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ »»

Αναδρομικές μειώσεις 

ενοικίων για επαγγελματίες, 

εργαζομένους και φοιτητές, 

από το Μάρτιο του 2020 έως 

και το Μάρτιο του 2021, με 

συμψηφισμό, προβλέπει νέα 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(Α 1059/19-03-2021) με 

την οποία τροποποιείται η 

ΚΥΑ Α.1228/2020 με θέμα 

«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 

σχετικά με ειδικότερους 

όρους και προϋποθέσεις για 

την εφαρμογή των διατάξεων 

σχετικά με την μερική 

καταβολή μισθωμάτων στο 

πλαίσιο των μέτρων που 

σχετίζονται με τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19».

χος» για να μη «χαθείτε» και για να αποφύγετε 
νέες αμφισβητήσεις και εντάσεις με τους δικαι-
ούχους των περιπτέρων σας επικοινώνησε με το 
υπουργείο Οικονομικών ζητώντας διευκρινίσεις 
για τα «θολά» ζητήματα. 

Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τα καίρια σημεία  
τα οποία αφορούν στον κλάδο μας, τα κωδι-

κοποιήσαμε και σας τα παρουσιάζουμε:
Ποιους μήνες δικαιούνται οι περιπτερούχοι 

μείωση ενοικίου 40%
Τα περίπτερα δικαιούνται μείωση ενοικίου:

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 
ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2020 

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 1 αναφέρεται ότι 
«οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν 
πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορω-
νοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του 
άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων περί μισθώσεων». Με βάση τα παρα-
πάνω και δεδομένου ότι έχει εκδοθεί σχετική 
απόφαση η οποία μας περιλαμβάνει δικαιούμα-
στε τη μείωση ενοικίου κατά 40% για τους προα-
ναφερόμενους μήνες.

ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020 

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 1 αναφέρεται ότι 
«οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν 
ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακή ενό-
τητα, η οποία εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκα-

Κρίσιμες διορθώσεις και διευκρινίσεις

ΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
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18 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ

ΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

τέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 
2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψη-
λό», και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και 
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς 
ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 
τον κορωνοϊό COVID19 ή οι οποίες πλήττονται 
οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού 
COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 
μισθώσεων». 

Επειδή τα… διαζευκτικά στην εν λόγω πα-
ράγραφο είναι πολλά και εύκολα μπορεί να 
υπάρξει παρερμηνεία και παρανόηση, σε δι-
ευκρινιστική ερώτησή μας προς το υπουργείο 
Οικονομικών αν το μέτρο αφορά τα περίπτε-
ρα – και κατ΄ επέκταση όλες τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις - η απάντηση ήταν θετική. Όπως 
ανέφεραν πηγές του υπουργείου, η απόφαση 
συμπεριλαμβάνει όλους τους ΚΑΔ που είχαν 
ανακοινωθεί με υπουργική απόφαση για τον 
εν λόγω μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά με το τι ίσχυε για την περιοχή σας 
για τον εν λόγω μήνα ανατρέξτε με τους λογι-
στές σας στις επίμαχες αποφάσεις.

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020, 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021, 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021, ΜΑΡΤΙΟ 2021

Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 1 αναφέρεται 
ότι «οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης 
προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες 
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφε-
ρειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επι-
δημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ή 
σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν 
εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας 
υγείας κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης 
και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και 
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς 
ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 
τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται 
οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού 
COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 
αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020 
και εφεξής, κατά παρέκκλιση των κείμενων δι-
ατάξεων περί μισθώσεων». 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρείται 
το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με το μήνα Οκτώ-
βριο. Η απάντηση που πήραμε από το υπουρ-
γείο Οικονομικών είναι η εξής: Τα περίπτερα, 
όπως και κάθε άλλη πληττόμενη επιχείρηση, 
δικαιούνται τη μείωση ενοικίου 40% για τους 
μήνες που ο ΚΑΔ τους συμπεριλαμβάνεται 
στον Πίνακα Β’ της κατά περίπτωση υπουργι-
κής απόφασης. Ο ΚΑΔ των περιπτέρων είναι 
μέσα στις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις 
επομένως η μείωση ενοικίου ισχύει για τους 
μήνες Νοέμβριο 2020, Δεκέμβριο 2020, Ια-
νουάριο 2021, Φεβρουάριο 2021, Μάρτιο 2021. 
Προς επικύρωση των παραπάνω το υπουργείο 

μας παρέπεμψε στο Άρθρο 6 της υπουργικής 
απόφασης όπου αναφέρεται πως «η παρούσα 
απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημό-
σιας διοίκησης» (Α’ 68) και σύμφωνα με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση της ίδιας Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου κανονιστικές πράξεις που εκδί-
δονται για τον προσδιορισμό των πληττόμενων 
επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ και ανά μήνα, οι οποίες 
δικαιούνται μερική ή πλήρη απαλλαγή από την 
καταβολή μισθώματος».

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1 αναφέρεται 
ξεκάθαρα ότι η μείωση ενοικίου 40% εφαρμό-
ζεται και για την περίπτωση φυσικών και νο-
μικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που 
καταβάλλουν αντάλλαγμα για τη μίσθωση/ πα-
ραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμε-
τάλλευσης περιπτέρου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπουργικής από-
φασης, δικαιούχοι μείωσης ενοικίου 40% για 
μισθώσεις κύριας κατοικίας για τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγου-
στο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο 2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο και Μάρτιο 2021 είναι εργαζόμενος 
ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβί-
ωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του οποίου 

έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 
λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. Οι μειώσεις κατά 40% 
ισχύουν για ολόκληρο τον μήνα για τον οποίο 
προβλέπεται μερική καταβολή μισθωμάτων, 
κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως των ημερών ανά 
μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά 
η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου.

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αναφορικά με τους φοιτητές, η νέα κοινή 
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το Άρθρο 

3, προβλέπει τα ακόλουθα:
Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβο-

λής του 40% του συνολικού μισθώματος ισχύ-
ει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων 
για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου 
εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυ-
μα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου 
μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχι-
στον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμε-
νη  επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί 
προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέ-
τρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. Η απαλλαγή ισχύει για τους μήνες 
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σε-
πτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2021, κατά περίπτωση.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση βάζει τέλος στην 
πρακτικές κάποιων Δήμων σε όλη τη χώρα που 
ακόμα και σήμερα αρνούνται να δεχθούν ότι τα 
περίπτερα που νοικιάζουν δικαιούνται την έκ-
πτωση του 40%.

Η Παράγραφος 8 του Άρθρου 5 αναφέρει 
ότι η έκπτωση ενοικίου εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση κατά την οποία εκμισθωτές είναι 
μεταξύ άλλων οι Φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014. Ψάξαμε και βρήκαμε το 
συγκεκριμένο νόμο στον οποίο αναφέρεται ότι 
η «Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρία υπο-
σύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της 
Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Σημείωση: Παραπάνω παραθέσαμε τα πιο 
σημαντικά σημεία της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης και που αφορούν στον κλάδο μας. Στο 
νόμο περιλαμβάνονται και υποπεριπτώσεις, 
οπότε σε περίπτωση που ισχύει κάτι εξειδι-
κευμένο για την περίπτωσή σας απευθυνθείτε 
στο λογιστή σας για να δείτε μαζί πώς θα το 
αντιμετωπίσετε.

Δείτε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική  
Απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.taxheaven.gr/
circulars/36059/a-1059-2021

Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 
Β’ 1155/24-03-2021) 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2021, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΖΙΡΟΣ 4,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΧΑΘΗΚΕ 
ΤΟ 2020

»» ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Με πτώση περίπου 4,5 δισ. ευρώ στον 

τζίρο κινήθηκε πέρυσι, λόγω πανδημίας 

και lockdown, το λιανικό εμπόριο της 

χώρας, ενώ περίπου 1,5 δισ. ευρώ ήταν οι 

απώλειες μόνο το δ’ τρίμηνο. Ωφελημένες 

ήταν μόνο οι επιχειρήσεις που πωλούν 

μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών ή μέσω 

διαδικτύου, στις οποίες ο τζίρος πέρυσι 

αυξήθηκε 18%.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση 
είναι:
• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου, αύξηση 18%.
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 13,1%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος ερ-
γασιών το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 12,47 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 
10,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 13,92 δισ. 
ευρώ και μείωση 3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020 που είχε ανέλθει σε 
12,86 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 61%.
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 52,1%.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύ-
τερη αύξηση είναι:
• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου, αύξηση 25,9%.
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 18,8%.

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο από 
επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου», που πα-
ρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ 2020 και 
2019 και μεταξύ του δ’ τριμήνου 2020 και του αντίστοιχου τριμήνου 2019, 
περιλαμβάνει δραστηριότητες λιανικού εμπορίου από επιχειρήσεις που 
πωλούν μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών ή μέσω διαδικτύου (Internet) 
με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τα πωλούμενα προϊόντα 
μπορούν είτε να φορτωθούν άμεσα από το διαδίκτυο (Internet) είτε να πα-
ραδοθούν κανονικά στον πελάτη. 

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κο-
σμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ 2020 και 2019, περιλαμβάνει τα κα-
ταστήματα τα οποία πωλούν κατά κύριο λόγο ρολόγια και κοσμήματα. Ενώ, 
η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουρ-
γικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 
δ’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2019, περιλαμβάνει την 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του 
τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 47,25 δισ. 
ευρώ σημειώνοντας μείωση 8,6% σε σχέση με το 2019, όπου είχε διαμορ-
φωθεί σε 51,72 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών είναι:
• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, 
μείωση 46,8%.
• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 39,8%.



22 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 23 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με γνώμονα τη διαρκή προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα και τις 
αυξανόμενες ανάγκες των κατα-
ναλωτών για καλύτερες εναλλα-
κτικές σε σχέση με το τσιγάρο, η 
Παπαστράτος ανακοινώνει τη νέα 
της εμπορική δομή, στα πρότυπα 
της μητρικής εταιρείας Philip 
Morris International (PMI), και 
καλωσορίζει τους τρεις νέους 
επικεφαλής.

Τη θέση του Γενικού Διευ-
θυντή Εμπορικών Λειτουργιών 
αναλαμβάνει ο Θέμης Χασιώτης. 
Ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Παπαστράτος το 2006 στo ρόλο 
του Sales Promoter και εξελί-
χθηκε στον τομέα των Πωλήσε-
ων ως Consumer Engagement 
Manager, Territory Manager, Sales Planning Manager, προτού μετακινηθεί 
το 2014 στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της PMI στη Λωζάνη, με καθή-
κοντα Manager Commercialization Reduced Risk Products (RRPs). Επι-
στρέφοντας στην Ελλάδα, ανέλαβε διαδοχικές θέσεις ευθύνης στα τμήματα 
Πωλήσεων και Marketing, με πιο πρόσφατη τη Διεύθυνση B2C & Trade 
Ελλάδας.

Τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Marketing & Digital αναλαμβάνει η 
Κωνσταντίνα Ψαρράκου. Μέλος της οικογένειας της Παπαστράτος από το 
2005, όπου ξεκίνησε ως Marketing trainee, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης 
ως Brand Manager Marlboro, Manager Retail Visibility και Area Manager 
Field Sales. Το 2013 ανέλαβε Διευθύντρια Marlboro Global Communications 

στα κεντρικά της PMI στη Λωζά-
νη. Επιστρέφοντας στην Ελλά-
δα, ανέλαβε καθήκοντα Brand 
Building Manager και ηγήθηκε 
του επιτυχημένου λανσαρίσμα-
τος του IQOS στην Ελλάδα ενώ 
μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση 
της Head of Marketing.

Τη θέση του Γενικού Διευ-
θυντή Εμπειρίας Καταναλωτή 
αναλαμβάνει ο Γιώργος Τυρέ-
λης. Εργάζεται στην Παπαστρά-
τος από το 2005 αναλαμβάνο-
ντας επιτελικούς ρόλους σε 
Consumer Engagement, Sales 
Strategy, National Sales and 
Commercial Region. Το 2015 
ανέλαβε Country Manager Κύ-
πρου & Μάλτας ενώ το 2017 δι-

ορίστηκε ως Global Agile Ways of Working Coach στην παγκόσμια ομάδα 
της PMI. Από το 2018 μέχρι και σήμερα, ηγήθηκε του Project Management 
Office στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία του τόσο στον εμπορικό ορ-
γανισμό όσο και στις μεθοδολογίες Project Management.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Χαρ-
παντίδης συγχαίροντας τους νέους επικεφαλής για τους ρόλους τους, ανέ-
φερε: «Ο Θέμης, η Κωνσταντίνα και ο Γιώργος είναι άνθρωποι της Παπα-
στράτος και πρεσβευτές του οράματος και των αξιών μας. Η ποιότητα και η 
επαγγελματική εξέλιξή τους μας χαροποιεί και μας κάνει περήφανους, ενώ 
αποτελεί εχέγγυο πως η συμβολή τους από τις νέες θέσεις τους θα είναι 
καθοριστική. Η πορεία #prostokalytero μας περιμένει για να συνεχίσουμε 

ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

»» ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του προσωρινού Στατιστικού Μη-
τρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δρα-
στηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:
• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
• Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως 
τρόφιμα, ποτά ή καπνό
• Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
• Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα κα-
ταστήματα
• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα κατα-
στήματα
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα και
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 59%.
• Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46%.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση είναι:
• Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα κατα-
στήματα, αύξηση 57,3%.
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 14,8%.

Τέλος, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον 
κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 
είναι:
• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 80,3%.
• ’Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 68,1%.
Ενώ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν αύξηση είναι:
• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 31,8%.
• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως 
τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 11,6%.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

πώληση προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμάτων και υποδημάτων που 
πραγματοποιείται σε υπαίθριες αγορές και πάγκους.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μη-
νιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 2,75 δισ. 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 που 
είχε διαμορφωθεί σε 3,19 δισ. ευρώ και αύξηση 18,7% σε σχέση με τον 
Νοέμβριο 2020 που είχε ανέλθει σε 2,32 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 είναι:
• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα κατα-
στήματα, μείωση 84,4%.
• Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 73,6%.
Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση 
είναι:
• Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα κατα-
στήματα, αύξηση 59,8%.
• Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντρο-
φιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 36%.

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο 
εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρου-
σίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, περιλαμβάνει τη λιανική πώληση εφημερί-
δων και υλικών γραφείου όπως στυλογράφοι, μολύβια, χαρτί κ.λπ. Ενώ, η 
τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής 
και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε την αντίστοιχη 
μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο 
μουσικών δίσκων, ταινιών ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκετών, βιντεο-
κασετών και ψηφιακών δίσκων DVD, καθώς και το λιανικό εμπόριο κενών 
κασετών και δίσκων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eπενδυτικό πλάνο στην Ελλάδα ύψους τουλάχι-
στον 30 εκατομμυρίων ευρώ με άξονα την υψηλή 
τεχνολογία και τη δημιουργία 200 νέων θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυ-
σή της, ανακοίνωσε η British American Tobacco, 
ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς, 
επιλέγοντας τη χώρα ως μία από τις πιο σημαντι-
κές αγορές διεθνώς για την ανάπτυξη των προϊό-
ντων του Ομίλου glο Hyper με θέρμανση αντί για 
καύση καπνού. 

Ο σκοπός του Ομίλου να δημιουργήσει ένα 
Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), ενσαρ-
κώνεται στην απόφαση για νέες επενδύσεις στην 
Ελλάδα και σηματοδοτεί τη συνέχεια της σημα-
ντικής συμβολής της εταιρείας στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, 
η εταιρεία έχει συμβάλλει 3,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ στα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας σημαντικά 
την ελληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. H επιλο-
γή του Πειραιά ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέ-
ντρο, όπου διακινούνται ετησίως προϊόντα αξίας 
1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και 2,5 εκατομμύρια 
εμπορευματοκιβώτια, με σημαντικές δυνατότη-
τες ανάπτυξης, έχει συμβάλλει σημαντικά στην 
απασχόληση και την εμπορευματική κίνηση στο 
λιμάνι. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 
30.000 εργαζόμενους στο δίκτυο λιανοπωλητών 
και διανομέων, καθώς και περίπου 10.000 εργα-
ζόμενους στην καπνοπαραγωγή, με τουλάχιστον 
10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους Έλληνες 
αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση.

Ο Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης, που μίλησε 
σε πάνελ για τις προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοίνω-
σης των νέων επενδύσεων, τόνισε: «Με σύστημα 
και μεθοδικότητα, η ελληνική κυβέρνηση δια-
μορφώνει ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη. Χαιρετίζουμε την 
επένδυση της BAT, τη θεωρούμε ψήφο εμπιστο-
σύνης τόσο προς την ελληνική οικονομία όσο και 
προς το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που δια-
θέτει η χώρα».

H Πρόεδρος της British American Tobacco 
για τη Νότια Ευρώπη, κ. Roberta Palazzetti ανέ-

EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

»» BRITISH AMERICAN TOBACCO HELLAS »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ένας από τους μεγαλύτερους 

Ομίλους διεθνώς 

δημοσιοποίησε σημαντικό 

επενδυτικό πλάνο γύρω από 

την προηγμένη τεχνολογία 

και την επιστήμη για την 

στήριξη της ελληνικής 

οικονομίας 

φερε: «Οι καινοτομίες που φέρνει η ΒAT στην 
ελληνική αγορά έχουν σκοπό να δημιουργήσουν 
μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της 
ένα Καλύτερο Αύριο. Είναι σημαντικό οι διεθνείς 
Όμιλοι να συμβάλλουμε στις προσπάθειες της 
ελληνικής οικονομίας για ανάκαμψη και, στο 
πλαίσιο αυτό, θεωρούμε υποχρέωσή μας να 
ανταποκριθούμε με επενδυτικές κινήσεις που 
βασίζονται στις έννοιες της Τεχνολογίας και της 
Επιστήμης. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό 
αριθμό νέων θέσεων εργασίας, σε ανάδειξη της 
Ελλάδας σε διεθνές περιφερειακό και διαμε-
τακομιστικό κέντρο, καθώς και σε ένα τεράστιο 
εύρος δυνατοτήτων γύρω από την τεχνολογία για 
τους ενήλικους καταναλωτές, τους εργαζομέ-
νους, καθώς και το λιανεμπόριο, με σκοπό ένα 
Καλύτερο Αύριο για όλους». 

Παράλληλα με τις νέες θέσεις εργασίας, οι 
επενδύσεις θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο 
και για το λιανεμπόριο που έχει πληγεί σημαντι-
κά από τις επιπτώσεις της πανδημίας βασισμένο 
στην τεχνολογία του προϊόντος θερμαινόμενου 
καπνού glο Hyper και των ειδικά σχεδιασμένων 
ράβδων καπνού Neo, με δυνητικά μειωμένο κίν-
δυνο για την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με επι-

στημονικές μελέτες σε σχέση με το τσιγάρο για 
όσους διακόψουν πλήρως το κάπνισμα.

Η BΑΤ επενδύει σημαντικά στην έρευνα και 
ανάπτυξη των εναλλακτικών, στο κάπνισμα, προ-
ϊόντων. Παγκοσμίως, πάνω από 1.500 επιστήμο-
νες και ειδικοί εργάζονται στα κέντρα Έρευνας 
και Ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο να εξα-
σφαλίσουν ότι οι ενήλικες καπνιστές έχουν στη 
διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προ-
ϊόντων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της British American Tobacco Hellas, κ. Vitalii 
Kochenko, είπε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
σημαντική στιγμή δεδομένου ότι βασικό στοιχείο 
του glo Hyper είναι η τεχνολογία και η καινοτο-
μία. Οι ενήλικοι καταναλωτές που επιλέγουν να 
μην διακόψουν το κάπνισμα, έχουν στη διάθεσή 
τους μια εναλλακτική που συνδυάζει ένα σύστη-
μα θέρμανσης υψηλής τεχνολογίας με ένα νέο 
και καινοτόμο σχήμα ράβδων καπνού».

«Η επιστήμη και η καινοτομία είναι στο επί-
κεντρο της ΒΑΤ», ανέφερε ο Επικεφαλής της 
Επιστημονικής Διεύθυνσης Προϊόντων Καπνού 
Διαφοροποιημένου Κινδύνου του Ομίλου της 
BAT, Δρ. Aaron Williams. «Με πάνω από 1.500 
ειδικούς στους τομείς της έρευνας και της τε-
χνολογίας, έχουμε αναπτύξει ένα μοναδικό συν-
δυασμό προϊόντων στις Νέες Κατηγορίες με δυ-
νητικά μειωμένο κίνδυνο, που υποστηρίζεται με 
σημαντικά δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία. 
Η πιο σημαντική διαφορά του θερμαινόμενου 
προϊόντος καπνού glo και των τσιγάρων είναι ότι 
ο καταναλωτής θερμαίνει το προϊόν σε πολύ χα-
μηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την καύση 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ λιγότερες και 
χαμηλότερες εκπομπές τοξικών ουσιών και δυ-
νητικά μειωμένοι κίνδυνοι για την υγεία σύμφω-
να με επιστημονικά δεδομένα».

Το glo hyper είναι το τελευταίο μοντέλο του 
προϊόντος θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ, συνδυ-
άζοντας την προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης 
καπνού με τις ράβδους καπνού Neo που είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με την συσκευή. 
Το πρώτο λανσάρισμα του glo έγινε με μεγάλη 
επιτυχία πριν από αρκετά χρόνια 
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Ειδικότερα, η αρχή πρόκειται να γίνει με όσα 
αυθαίρετα είχαν υπαχθεί προς τακτοποίηση στον 
νόμο 4014/11. Παράλληλα, πολλά από τα κτίρια 
που εμφανίζονται ως αυθαίρετα φαίνεται πως 
ανήκουν στο Δημόσιο, αφού δεν είχε την υπο-
χρέωση να τα δηλώσει και, έτσι, αναμένεται να 
υπάρξει πρόνοια και για αυτές τις περιπτώσεις.

Ποια όμως έχουν σίγουρα μια δεύτερη ευ-
καιρία έπειτα από τη νομοθετική ρύθμιση που 
έφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος; Πρόκειται 
για κτίσματα που έχουν μεγάλες παραβάσεις 
και είχαν σταματήσει να τακτοποιούνται μετά τις 
30/09/2020, που είχε λήξει η σχετική προθεσμία. 
Οι κατηγορίες πολιτών που έχουν μία ακόμη ευ-
καιρία αφορούν σε περιπτώσεις όπως κατοικίες 
που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό, από κλη-
ρονομιά, που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing 
και βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν 
εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης κ.λπ. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων 
είναι και οικοδομές χωρίς άδεια αλλά και κτίσμα-
τα που μετέτρεψαν σε κατοικία πολλά επιπλέον 
τετραγωνικά κλείνοντας ημιυπαίθριους χώρους, 
πιλοτές και μετατρέποντας υπόγεια σε κατοικία.

Επιμέρους λεπτομέρειες αλλά και απαντή-
σεις σε ερωτήματα ιδιοκτητών δίνει στον «Ε.Τ.» 
της Κυριακής η αγρονόμος – τοπογράφος – μη-
χανικός Γραμματή Μπακλατσή.

Ποιες περιοχές αφορά; Στις περιοχές όπως ο 
Ωρωπός, ο Μαραθώνας, η Νέα Ιωνία, το Ηρά-
κλειο, καθώς και άλλες 67 περιοχές από 24 Περι-
φερειακές Ενότητες, που καλύπτουν γεωγραφικά 
σχεδόν τη μισή Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
της κατηγορίας 5, δηλαδή αυθαίρετα με μεγά-
λες πολεοδομικές υπερβάσεις ή κτίρια τα οποία 
ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια, μπορούν 
κατ’ εξαίρεση να τα δηλώσουν και να τα τακτο-
ποιήσουν και να σώσουν, έτσι, από κατεδάφιση τα 
αυθαίρετά τους.

κάλυψη, όπως αυτή υπολογίζεται επί του ακινή-
του που διαμορφώθηκε μετά την κατάτμηση. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση 
και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης 
αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός 
προκηπίου κατά περισσότερο από 20 εκ.

Τι ισχύει με τα αυθαίρετα σε κάθετες και οριζό-
ντιες ιδιοκτησίες; Επιτρέπονται η σύνταξη και η 
υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστα-
σης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των γηπέδων, 
που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή περισσό-
τερους ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερ-
θεί μέχρι τις 28.07.2011 οικοδομήματα νομίμως 
ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, τα οποία τακτοποιού-
νται. Επίσης, με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις 
θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές 
συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες 
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ανέγερση 
των οικοδομών μέχρι τις 28.07.2011 αποδεικνύ-
εται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί 
μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από 
τον μηχανικό. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστον κατά 
65% του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί 
αυτοτελή οικοδομήματα μπορούν να ζητήσουν 
με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών 
καταθέτοντας για τη σύνταξη σχετικής πράξης τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκύριοι εξ αδιαι-
ρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή σε κτί-
σμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου 
πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, 
αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με 
αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κα-
τασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν 
να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του 
νόμου περί αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της σύμ-
φωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυ-
ρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Οπως εξηγούν πηγές στον “Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής”, σκοπός του ΥΠΕΝ είναι 

να εξεταστούν περιπτώσεις οι οποίες αδίκως βρίσκονται στην κατηγορία 5 και 

κατ’ επέκταση οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται με δεμένα χέρια, αφού η προθεσμία 

τακτοποίησης έναντι προστίμων έχει παρέλθει.

καιολογητικών: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιο-
κτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η οριζόντια 
ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί και έχει καταλάβει 
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο 
ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής, β) 
βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέ-
κταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας.

Μετά την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και 

εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις (η 
αυθαιρεσία να υφίσταται από την κατασκευή και 
σε όλους τους ορόφους ή εφόσον η αυθαίρετη 
επέκταση ή απομείωση συντελείται εντός νόμι-
μου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια 
στάθμη) ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει 
μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τρο-
ποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή 
καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώ-

Πότε κλείνει το σύστημα και σταματά η τακτο-
ποίηση; Για να νομιμοποιηθούν θα πρέπει οι 
υπαγωγές αυθαιρέτων να γίνουν μέχρι τις 9 Δε-
κεμβρίου του 2021.

Σε ποια μεγάλα αυθαίρετα δίνει ο νέος νόμος 
δυνατότητα να τακτοποιηθούν μέχρι τέλους 
2025; Μέχρι την ψήφιση του νόμου, υπήρχε η 
δυνατότητα τακτοποίησης όλων των αυθαιρέτων 
που χτίστηκαν με ή χωρίς οικοδομική άδεια από 
το 1955 έως το 1982 και των αυθαιρέτων που βρί-
σκονται σε ακίνητο που έχει μεν εκδοθεί οικοδο-
μική άδεια, αλλά δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 40% η κάλυψη και η δόμηση και 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ύψος της οι-
κοδομής. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατό-
τητα να τακτοποιούν και τα αυθαίρετα κατηγορίας 
5 (εξ ολοκλήρου και αυθαίρετα με μεγάλες υπερ-
βάσεις), που αφορούν σε πολλά τετραγωνικά μέ-
τρα κλεισίματος ημιυπαίθριων χώρων, πανωση-
κώματα, κλείσιμο πιλοτής, μετατροπή υπογείου 
σε χώρο κατοικίας και άλλα.

Ποια επιπλέον αυθαίρετα αλλάζουν κατηγο-
ρία και εξαιρούνται της κατεδάφισης; Δεν 
θεωρούνται πλέον «μεγάλες» αυθαιρεσίες και 
εντάσσονται στην κατηγορία 4 με δυνατότητα 
οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση οι 
εξής περιπτώσεις: Aυθαίρετοι ανοιχτοί εξώστες 
ή τμήματά τους που υπέρκεινται του κοινόχρη-
στου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό 
την προϋπόθεση ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά 
το κρασπεδόρειθρο. Aυθαίρετες κατασκευές σε 
ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανε-
ξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυ-
ψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν 
τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση. Kατασκευές που 
έγιναν βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας, όταν 
έγιναν επί ακινήτου που κατόπιν κατατμήθηκε, 
και υπερβαίνουν την προβλεπόμενη δόμηση και 

υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων εί-
ναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος 
διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαι-
ώματα έναντι των λοιπών συγκυρίων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να 
αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλο-
γούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετι-
κή έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.

Για τις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με 
παραβάσεις που αφορούν στην επέκταση αυ-
τής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και 
την κατάληψη κοινόχρηστου ή κοινόκτητου 
χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον 
παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συ-
νιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) 
όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την 
ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η 
ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους 
ορόφους της οικοδομής.

Για την υπαγωγή των ανωτέρω περιπτώσε-
ων στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις απαιτείται, 
κατά περίπτωση, επιπλέον των υπόλοιπων δι-
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στον κλάδο καθώς και για την καθημερινή επικαιρότητα.

σει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος 
χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να 
τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η 
σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών 
τεκμαίρεται.

Η διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως και σε πε-
ριπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφί-
σταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από 
κατασκευής.

Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή της 
διάταξης, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σω-
ρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, είναι η 
παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαι-
ρεσίας και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση.

Για αυθαίρετα που έχουν εγκατασταθεί σε 
οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμη-
μάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών όπως είναι 
οι ημιυπαίθριοι χώροι που έκλεισαν, εφόσον κατά 
τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν απο-
δοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, 
για την υπαγωγή των αυθαιρέτων δεν απαιτείται 
συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ειδικώς, 
όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, 
που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελε-
στεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή 
κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα 
να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική 
πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης ορι-
ζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το 
παράρτημα να αποκτήσει τον χαρακτήρα κοινό-
χρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτη-
σίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του 
συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας 

ιδιοκτησίας, που αφορούν σε κατάληψη κοινό-
χρηστου χώρου ή αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων, 
απαιτείται η συναίνεση άνω του 50% των συνιδι-
οκτητών.

Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τα αυ-
θαίρετα σήμερα;
➜ Εξόφληση προστίμων σε 100 δόσεις.
➜ Μείωση 20% σε όσους πληρώσουν εφάπαξ το 
πρόστιμο.
➜ Μείωση 10% σε όσους καταβάλουν το 30% του 
προστίμου.
➜ Δόσεις με 50 ευρώ τον μήνα.
➜ Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποί-
ηση αυθαιρέτων σε όσους αδυνατούν οικονομι-
κά να πληρώσουν τα πρόστιμα.
➜ Επιπλέον μείωση σε όσους έχουν μία και μο-
ναδική κατοικία.
➜ Μειώσεις από 15% έως και 30% σε πολλές ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, πολύτε-
κνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήμα-
τος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες.
➜ Δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτου σε 
εξ αδιαιρέτου οικόπεδο εντός σχεδίου, χωρίς τη 
συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.
➜ Eκπτωση 30% σε όσους έχουν αυθαίρετο σε 
οικισμό που έχει χαρακτηριστεί «στάσιμος».
➜ Εκπτώσεις έως 60% σε περιοχές σεισμικής 
επικινδυνότητας.
➜ Μείωση 30% έως 50% για κτίσματα που ολο-
κλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

Τι προβλέπεται για τους ημιυπαίθριους
Μπορεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να 

ετοιμάζει δεύτερη ευκαιρία ένταξης των μεγάλων 

αυθαιρέτων στην κούρσα τακτοποίησης, ωστόσο 
μεγάλο πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες απο-
τελούσαν οι ημιυπαίθριοι χώροι, δεδομένου ότι 
έχει καταγραφεί πληθώρα τέτοιων παραβάσεων.

Πρόκειται για αυθαιρεσίες, οι οποίες εντάσ-
σονται στην κατηγορία 4 και μπορούσαν να τακτο-
ποιηθούν έναντι προστίμων. Συγκεκριμένα, μέσω 
της ρύθμισης του ΥΠΕΝ, προβλέπεται η καταβο-
λή προσαυξημένων προστίμων που επιτρέπει τη 
διατήρηση για 30 χρόνια ημιυπαίθριων χώρων, 
καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο 
ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται 
μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της 
οικοδομικής του άδειας η οποία εκδόθηκε και 
έχουν μετατραπεί σε χώρους κυρίας χρήσης καθ’ 
υπέρβασιν των όρων και περιορισμών δόμησης 
του ακινήτου, εφόσον η χρήση τους δεν απαγο-
ρεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις 
χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακι-
νήτου.

Υπενθυμίζεται ότι για τις τέσσερις πρώτες 
κατηγορίες αυθαιρέτων που έκαναν υπαγωγή 
του ακινήτου τους στη ρύθμιση που είχε φέ-
ρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και έληξε στις 
30/9/2020, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν 
τα ακίνητά τους με προσαυξημένα πρόστιμα όταν 
θα πέσει η αυλαία υπαγωγής των αυθαιρέτων, η 
οποία θα γίνει μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότη-
τας Κτιρίου, στις 31 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, 
οι πολίτες έχουν αύξηση του προστίμου κατά 20% 
την πρώτη χρονιά και για κάθε επόμενη θα επιβα-
ρύνονται με επιπλέον 5%.

ΠΗΓΗ Ελεύθερος Τύπος Κυριακής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΝΟΣΟΥ
Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΥΓΕΙΑ

Και τα τέσσερα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 
με τον τρόπο ζωής, επομένως υπάρχει δυνατό-
τητα να αποφευχθούν. Ωστόσο αποτελούν μά-
στιγες της σύγχρονης εποχής που ταλαιπωρούν 
πολλούς από εμάς. Τα τέσσερα αυτά υποκείμε-
να νοσήματα είναι ο τύπου 2 διαβήτης, η παχυ-
σαρκία, η υπέρταση και η καρδιακή ανεπάρκεια. 
Και τα τέσσερα μαζί διαπιστώθηκε ότι συνέβαλ-
λαν στο 63,5% των νοσηλειών λόγω Covid-19 
στις ΗΠΑ έως το Νοέμβριο του 2020. Συνολικά, 
από τους 906.849 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν 
στις ΗΠΑ, τα τέσσερα υποκείμενα νοσήματα 
έπαιξαν ρόλο στη νοσηλεία των 575.419. Ειδι-
κότερα: • Η παχυσαρκία στο 30% • Η υπέρταση 
στο 26% • Ο σακχαρώδης διαβήτης στο 21% • Η 
καρδιακή ανεπάρκεια στο 12%

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι πολλές από αυ-
τές τις νοσηλείες δεν θα ήταν απαραίτητες, εάν 
οι ασθενείς δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα. 
Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι δεν θα αρ-
ρώσταιναν, έσπευσαν να διευκρινίσουν. Απλώς 
η νόσος που θα εκδήλωναν θα ήταν ηπιότερη 
και δεν θα χρειάζονται νοσηλεία.

Στην πραγματικότητα, υπολόγισαν ότι μείω-
ση κατά 10% στις καταστάσεις αυτές στο γενικό 
πληθυσμό, θα μείωνε κατά 11,1% τις νοσηλείες 
από COVID-19 λοίμωξη, αναφέρουν οι ιατροί 
της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης 
Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης 
ΕΚΠΑ).

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο στα-
τιστικής ανάλυσης που έδειξε ότι οι νοσηλείες 
που οφείλονταν στα περισσότερα από αυτά τα 
υποκείμενα νοσήματα, παρουσίαζαν διακύμαν-
ση αναλόγως με την ηλικία. Οι ηλικιωμένοι με 
διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή υπέρταση εί-
χαν περισσότερες πιθανότητες να χρειασθούν 
νοσηλεία σε σύγκριση με τους νεότερους ασθε-
νείς. Για παράδειγμα, στον σακχαρώδη διαβή-
τη αποδόθηκε: • Το 8% των νοσηλειών στις ηλι-
κίες κάτω των 50 ετών. • Το 29% των νοσηλειών 
στις ηλικίες άνω των 65 ετών

Εν τούτοις, η παχυσαρκία (δείκτης μάζας 

»» ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ »»

Ορισμένα υποκείμενα 

νοσήματα αυξάνουν 

σημαντικά τον κίνδυνο 

νοσηλείας με σοβαρή 

μορφή της λοίμωξης που 

προκαλεί ο νέος κορονοϊός, 

προειδοποιούν επιστήμονες 

από τις ΗΠΑ.

σώματος πάνω από 30 kg/m2) είχε αρνητική 
επίδραση ως παράγοντας νοσηλείας σε όλες τις 
ηλικίες.

«Είναι λυπηρό που ένα χρόνο μετά την 
έναρξη της πανδημίας, δεν έχουμε ακόμα αντι-
μετωπίσει έναν από τους βασικούς παράγοντες 
κινδύνου για σοβαρή νόσο», δήλωσε ο επιβλέ-
πων ερευνητής Dr. Dariush Mozzaffarian. «Ο 
παράγοντας αυτός είναι ο τρόπος ζωής».

Όπως εξήγησε, «κλείνουμε τις επιχειρήσεις 
και εμποδίζουμε τον κόσμο να δει τους αγαπη-
μένους του». Όμως «δεν λέμε στον κόσμο να 
αδυνατίσει και να κάνει λίγη γυμναστική. Αν 
θέλουμε να μειώσουμε τη σοβαρή νόσο Covid, 
πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη του 
διαβήτη και της παχυσαρκίας», πρόσθεσε.

Ο Dr. Mozzaffarian, ο οποίος είναι πρύτα-
νης και καθηγητής Καρδιολογίας και Διατρο-
φής στη Σχολή Επιστήμης της Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστώνη, επισήμανε 
ακόμα ότι αν όλοι πρόσεχαν τη διατροφή τους 
και γυμνάζονταν, θα υπήρχε εμφανής βελτίωση 
στον διαβήτη και την υπέρταση μέσα σε λίγες 
εβδομάδες. «Πρέπει να βγούμε να το φωνά-
ξουμε αυτό, μαζί με τα μηνύματα για μάσκες, 
κοινωνική απόσταση και καθαρά χέρια», τόνισε.

ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η νέα μελέτη έδειξε ακόμα ότι και η εθνικότητα 

συσχετίζεται με τις νοσηλείες εξαιτίας της λοί-
μωξης που προκαλεί ο νέος κορονοϊός. Σε κάθε 
ηλικιακή ομάδα, η νοσηλεία από COVID-19 λοί-
μωξη που αποδόθηκε στα τέσσερα υποκείμενα 
νοσήματα ήταν συχνότερη στους Αφροαμερι-
κανούς σε σχέση με τους λευκούς. Αντίστοι-
χα, στους Λατίνους συχνότερα έπαιζαν ρόλο ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία. Για 
παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης σε άτομα 
ηλικίας άνω των 65 ετών συσχετίστηκε με: • Το 
25% των νοσηλειών σε λευκούς • Το 32% των 
νοσηλειών στους Αφροαμερικανούς * ο 34% 
των νοσηλειών στους Λατίνου 

Στους ενήλικες μεταξύ 18 και 49 ετών, 
τα τέσσερα υποκείμενα νοσήματα φάνηκε να 
προκαλούν το περίπου: • 39% των νοσηλειών 
στους Λευκούς• 50% των νοσηλειών στους 
Αφροαμερικανούς

Οι ερευνητές αναφέρουν, ότι παρότι τα νέα 
δεδομένα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου-αι-
τιατού, πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοια σχέση. Ο 
κορονοϊός, λένε, δεν είναι απλά ένας αναπνευ-
στικός ιός. Ως φαίνεται προκαλεί γενικευμένη 
αγγειακή φλεγμονή, που συσχετίζεται με αυτές 
τις μεταβολικές παθήσεις. Και συμπεραίνουν 
ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα υποκείμενα νοσή-
ματα, η λοίμωξη θα ήταν λιγότερο σοβαρή.

Τα δεδομένα αυτά είναι συμβατά με προϋ-
πάρχουσες παρατηρήσεις ότι οι ηλικιωμένοι με 
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή και πνευμονική 
νόσο έχουν αυξημένο κίνδυνο για βαρύτερη 
λοίμωξη COVID-19. Μολονότι, όμως, όλοι γνω-
ρίζουμε τον κίνδυνο, είναι δύσκολο να αλλάξου-
με τρόπο ζωής.

«Οι λανθασμένες διατροφικές συνήθειες 
και ο τρόπος ζωής αποτελούν παράγοντα γε-
νικότερης νοσηρότητας παγκοσμίως, αλλά και 
της λοίμωξης COVID-19. Έτσι, η προώθηση 
ενός υγιούς τρόπου ζωής με σωματική άσκη-
ση και σωστή διατροφή μπορεί να βελτιώσει 
την καρδιακή και τη μεταβολική υγεία του ατό-
μου, προφυλάσσοντας από τη σοβαρή λοίμωξη 
COVID-19», τονίζουν οι ειδικοί από το ΕΚΠΑ.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική 
επιθεώρηση Journal of the American Heart 
Association.
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Η έρευνα, που δημοσιεύεται ενόψει της υπογρα-
φής της κοινής δήλωσης σχετικά με τη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης, αποκαλύπτει ότι η 
συντριπτική πλειονότητα (92%) σε όλα τα κράτη 
μέλη απαιτεί «να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη 
η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που αφο-
ρούν το μέλλον της Ευρώπης». 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: θα δημιουργήσει 
ένα νέο δημόσιο φόρουμ για ανοικτή, χωρίς 
αποκλεισμούς, διαφανή και δομημένη συζήτηση 
με τους Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα που 
τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή 
τους ζωή.

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι 
η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα έχει 
θετικό αντίκτυπο για τη δημοκρατία εντός της ΕΕ: 
το 76% συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο 
για τη δημοκρατία εντός της ΕΕ (το 25% «συμφω-
νεί απόλυτα» και το 51% «μάλλον συμφωνεί»), 
καθώς την άποψη αυτή υποστηρίζει σαφής πλει-
ονότητα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι απαντήσαντες θεωρούν ότι θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά άτομα από όλα τα κοινωνι-
κά στρώματα (51%), ενώ το 47% δηλώνει ότι θα 
πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι 
νέοι, καθώς και οι εθνικές κυβερνήσεις (42%) και 
οι πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, διανοού-
μενοι και επιστήμονες (40%).

Λίγο πάνω από το ήμισυ των Ευρωπαίων 

(51%) θα ήθελαν να συμμετάσχουν οι ίδιοι, ενώ οι 
Ιρλανδοί απαντήσαντες ήταν οι πιο ενθουσιώδεις 
(81%), ακολουθούμενοι από τους Βέλγους (64%), 
τους Λουξεμβούργιους (63%) και τους Σλοβένους 
(63%).

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
Μολονότι η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές 

θεωρείται σαφώς (από το 55% των απαντησάντων) 
ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διασφαλι-
στεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 
ΕΕ ακούν τη φωνή των πολιτών, υποστηρίζεται 
σθεναρά ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις που αφορούν 
το μέλλον της Ευρώπης. Από το 92% που πιστεύει 
ότι η φωνή των πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να λαμ-
βάνεται περισσότερο υπόψη, το 55% «συμφωνεί 
απόλυτα» και το 37% «μάλλον συμφωνεί». Μόνο 
το 6% διαφωνεί με τη δήλωση.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Έξι στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι 

η κρίση του κορωνοϊού τούς έκανε να προβλη-
ματιστούν σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (το 19% «συμφωνεί απόλυτα» και το 41% 
«μάλλον συμφωνεί»), ενώ το 39 % διαφωνεί ως 
προς αυτό (το 23% «μάλλον διαφωνεί» και το 16% 
«διαφωνεί εντελώς»).

Οι απαντήσαντες κλήθηκαν να επιλέξουν τις 
εξελίξεις που επιθυμούν να δουν όσον αφορά το 
μέλλον της Ευρώπης: η ύπαρξη συγκρίσιμου βι-
οτικού επιπέδου (35%) και ισχυρότερης αλληλεγ-
γύης μεταξύ των κρατών μελών (30%) είναι οι δύο 

πιο συχνά αναφερθείσες εξελίξεις. Οι Ευρωπαίοι 
δίνουν επίσης προτεραιότητα στην ανάπτυξη κοι-
νής πολιτικής για την υγεία (25%) και συγκρίσι-
μων εκπαιδευτικών προτύπων (22%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός της 

ΕΕ για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου (32%), καθώς και η οικο-
νομική, βιομηχανική και εμπορική της δύναμη 
(30%), αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματά της. Ο 
σεβασμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και το κράτος δικαίου κατατάσσε-
ται ως το σημαντικότερο (ή κοινό σημαντικότερο) 
πλεονέκτημα σε 14 χώρες, και η άποψη αυτή κυ-
ριαρχεί ιδίως στη Σουηδία, όπου το 58% θεωρεί 
ότι αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα.

Η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική δύ-
ναμη της ΕΕ κατατάσσεται ως το σημαντικότερο 
πλεονέκτημα (μόνο του ή συνδυαστικά με άλλα 
πλεονεκτήματα) σε εννέα χώρες, με επικεφαλής 
τη Φινλανδία (45%) και την Εσθονία (44%).

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται σαφώς η κύ-
ρια παγκόσμια πρόκληση που επηρεάζει το μέλ-
λον της ΕΕ, καθώς το 45% των Ευρωπαίων επέ-
λεξε την εν λόγω πρόκληση ως την κυριότερη. Το 
δεύτερο και το τρίτο συχνότερα αναφερθέν ζή-
τημα, με παρόμοια ποσοστά, είναι η τρομοκρατία 
(38%) και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υγεία 
(37%). Τέλος, η αναγκαστική μετανάστευση και ο 
εκτοπισμός είναι η τέταρτη συχνότερα αναφερ-
θείσα πρόκληση, την οποία ανέφερε λίγο πάνω 
από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (27%).

32 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ

ΠΩΣ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

»» ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσίευσαν την πρώτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που 

διεξήχθη από κοινού για τα δύο θεσμικά όργανα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

»» ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων αναμένεται να 

βάλουν τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων 

και τις μεγάλες καθυστερήσεις.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2019 για να 
ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις ακινήτων 
απαιτήθηκαν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις 
ΔΟΥ. Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 το νέο σύστη-
μα θα είναι προαιρετικό, ενώ από την 1η Ιουνίου 
2021 και μετά όλες οι δηλώσεις φόρου μεταβί-
βασης ακινήτων θα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά. 

Η ΑΑΔΕ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 

• Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης 
ΦΜΑ έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
από τις 03/03/2021 πρόκειται να προβεί σε αγο-
ραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού 
συστήματος.

• Η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με 
επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από 
συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστι-
κά με τους κωδικούς πρόσβασής (user name 
& password) του και όχι με τους κωδικούς των 
συμβαλλομένων.

• Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης 
είναι η ΔΟΥ εισοδήματος του αγοραστή.

• Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αρχικές δηλώ-
σεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου εντός αντι-
κειμενικού συστήματος.

• Συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση είναι ένας 
ή πολλοί πωλητής/ές κάθε ακινήτου και ένας 
αγοραστής.

• Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, 
εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που 
έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προ-
σωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρεί και 
χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

• Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρ-
χικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε 
ολόκληρη την επικράτεια.

• Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις 
από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συντα-
χθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι 
η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε 
κάθε δήλωση.

• Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις 
από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συντα-
χθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι 
η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε 
κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή 
Α’ Κατοικίας.

• Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς 
οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δη-
λώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια 
ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετά-
ζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής 

ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύ-
τερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής 
αξίας.

• Στο πεδίο «Περιγραφή ακινήτου» συμπλη-
ρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Εν-
δεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του 
διαμερίσματος, όροφος, ΟΤ, άδεια οικοδομής, 
τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική 
ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών 
με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με 
άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, 
με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νε-
ρού, κ.λπ. Η δήλωση δεν θα προχωρεί χωρίς τη 
συμπλήρωση του πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα 
αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/
εκτυπώνεται σε αυτήν.

• Ο κάθε πωλητής ή ο αντίκλητος του πωλη-
τή και ο κάθε αγοραστής ή ο αντίκλητος του 
αγοραστή μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή 
εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησι-
μοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user 
name & password) επιλέγοντας από το μενού 
«Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Μετα-
βίβασης Ακινήτων» του πληροφοριακού συστή-
ματος TAXISnet της ΑΑΔΕ.

• Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμ-

βολαιογράφο προς τους συμβαλλομένους οι 
συμβαλλόμενοι μπορούν:
1 Να ελέγξουν την ορθότητα της δήλωσης ΦΜΑ. 
2 Να αποδεχτούν/υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΑ.
3 Να απορρίψουν/μην υποβάλουν τη δήλωση.
4 Να εκτυπώσουν τη δήλωση ΦΜΑ μετά την 
υποβολή της.

• Τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ αρχικά θα 
υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ 
που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση ΦΜΑ.

• Η δήλωση δεν διορθώνεται από τους συμ-
βαλλομένους (ΠΩΛΗΤΗ/ΕΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εάν 
απορρίψουν/δεν υποβάλουν τη δήλωση, η δή-
λωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμ-
βολαιογράφο.

• Ο αγοραστής που θα πρέπει να καταβάλει 
τον φόρο μεταβίβασης θα λάβει μήνυμα στην 
προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια 
υποβληθείσα δήλωση ΦΜΑ, ποιο ποσό και την 
ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του 
τελευταίου συμβαλλομένου.

• Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου μετά από 
υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου κα-
ταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

• Ο ΦΜΑ εξοφλείται ως εξής: Μετά την τελευ-
ταία έγκριση/υποβολή της δήλωσης εκδίδεται 
από την εφαρμογή ταυτότητα οφειλής και εντός 
3 εργάσιμων ημερών η πληρωμή του ΦΜΑ γί-
νεται μέσω τραπέζης με τους αποδεκτούς τρό-
πους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη 
Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστι-
κές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πλη-
ροφόρηση τουTAXISnet με χρεωστική κάρτα ή 
prepaid card) και όχι με χρήση πιστωτικής κάρ-
τας στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμι-
σης και πληρωμή».

• Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί 
εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο 
φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τό-
κους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρο-
νική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης 
της νόμιμης προθεσμίας.

• Μετά την αποδοχή/υποβολή της δήλωσης 
από τους συμβαλλομένους ο συμβολαιογράφος 
θα συντάξει σύμφωνα με τον νόμο το σχετικό 
συμβόλαιο εάν έχει εξοφληθεί ο φόρος με-
ταβίβασης ακινήτου και έχει εκδοθεί αποδει-
κτικό καταβολής φόρου. Ο συμβολαιογράφος 
υποχρεούται εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
τη σύνταξη του συμβολαίου να ενημερώσει τη 
φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την 
ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου και για τον τρόπο εξόφλησης του 
τιμήματος και να επισυνάψει στην εφαρμογή 
αντίγραφο αυτού. Μετά την καταχώριση του 
συμβολαίου η δήλωση μεταφέρεται στις ολο-
κληρωμένες δηλώσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 
2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Aνοιχτή η η πλατφόρμα για τις διορθώσεις των δηλώσεων Covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις Covid και τις διορθώσεις λαθών και παραλείψεων από τους ιδιοκτήτες για τα μει-
ωμένα ενοίκια της περιόδου Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ σε λειτουργία – στο myTAXISnet – έχει τεθεί η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποι-
ητικών δηλώσεων COVID και δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.

Ήδη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν υποβάλει δηλώσεις Covid, λαμβάνουν e-mai από την ΑΑΔΕ για να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσε-
λίδα (επιλογή ΔΗΛΩΣΕΙΣ COVID). Εκεί, μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των δηλώσεών τους (αποδοχή, πορεία διεκπεραίωσης), 
καθώς και να λάβουν οδηγίες για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Οι περιπτώσεις αυτές λαθών ή παραλείψεων περιγράφονται ανα-
λυτικά στην Ε. 2060/2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί έως και τις 19 Απριλίου 2021. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα για την υποβολή δήλωσης λύσης μίσθωσης χωρίς 
πρόστιμα, για όσες μισθώσεις έχουν λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, θα λειτουργεί έως τις 12 Απριλίου 2021. Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτή-
τες, που έχουν υποβάλει δηλώσεις Covid για ακίνητα με διαδοχικές μισθώσεις στην πλατφόρμα των Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, να 
δηλώσουν τη λύση των προηγούμενων μισθώσεων, ώστε να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των δηλώσεων αυτών.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΜΗ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

»»ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ »»

Μια δέσμη πέντε πρωτοβουλιών για να ενισχυθούν δανειολήπτες και τράπεζες παρουσίασε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών της 
Βουλής «για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις προκλήσεις και τις 

προοπτικές του, με έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Σχετικά με τις ενέργειες που δρομολογούνται από την κυβέρνηση για το 
προσεχές διάστημα για να ενισχυθούν δανειολήπτες και τράπεζες, ο κ. 
Σταικούρας ανέφερε:

1Έχουμε ήδη αναπτύξει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και προωθούμε 
τις αναγκαίες ενέργειες για την παράταση και επέκταση του πετυχημέ-

νου σχήματος «Ηρακλής». Όπως έγινε τέσσερις φορές και στην Ιταλία. Μια 
τέτοια επέκταση θα καλύπτει το διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2022, και θα αποβλέπει στη περαιτέρω – σημαντική – 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εκτιμούμε, είπε ο υπουργός, ότι 
οι τράπεζες θα μπορέσουν, μέσα από τον νέο πρόγραμμα, να πραγματοποι-
ήσουν ακόμη πιο δυναμικές πολιτικές μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων τους, φτάνοντας σύντομα σε μονοψήφια ποσοστά.

2Η κυβέρνηση, με την αξιοποίηση διεθνών συμβούλων, εξετάζει και 
αξιολογεί την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία 

μιας εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, η οποία θα αναλάβει τη 
διαχείριση ενός ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέποντας 
και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης. Η αξιολόγηση γίνεται με γνώμονα την ανάλυση κόστους – οφέ-
λους για πολίτες, Δημόσιο και τράπεζες, τηρώντας και τις προϋποθέσεις 
που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Την ίδια αξιολόγηση κάνουν αυτή την 
περίοδο τραπεζικά ιδρύματα, φορείς και θεσμοί, χωρίς κανείς – μέχρι σή-
μερα – να την έχει ολοκληρώσει.

3 Δρομολογούμε τη σταδιακή εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών και την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κυ-

βέρνηση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (τράπεζες, εταιρείες 
διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ κ.ά.), έχει συστήσει 
ομάδες εργασίας, οι οποίες εργάζονται, σε καθημερινή βάση για τη σταδια-
κή υλοποίηση της νέας ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας 
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχει ήδη υλοποιηθεί μεγάλο μέρος του 
νομοθετικού έργου που απαιτείται και έχει εκδοθεί η πρώτη Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση, που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου 
Εμπειρογνώμων αναδιάρθρωσης οφειλών. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η δη-
μιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, με επιμέρους 
πλατφόρμες, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο προς λειτουργία την 1η 
Ιουνίου, ημερομηνία που θα ξεκινήσει και η εφαρμογή του νόμου για τα 
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη, η πρώτη πλατφόρμα 
για το Μητρώο Εμπειρογνώμων ενεργοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου.

4Δρομολογούμε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα παρέχει επιδότηση μεγάλου 

μέρους της δόσης επιχειρηματικών δανείων, για διάστημα 8 μηνών προ-
κειμένου να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις. Επιλέξιμες θα είναι μεσαίες, 
μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από 
την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κρι-
τήρια επιλεξιμότητας. Όπως και στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για την πρώτη 
κατοικία, έτσι και στο νέο πρόγραμμα, παρέχουμε επιβράβευση των συνε-
πών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν στο 90% 
της δόσης. Ενώ σε όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο παρέχουμε 
επιδότηση έως 80% της δόσης, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να απο-
φύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η επιδότηση θα καλύπτει τόσο 
το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου. Η διαδικασία θα είναι απλή, 
γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

5Θα ενισχύσουμε και θα επεκτείνουμε την τραπεζική χρηματοδότηση, 
με τη διοχέτευση στην οικονομία των κονδυλίων του ευρωπαϊκού 

μέσου ανάκαμψης Next Generation EU. Το ποσό που αναλογεί στη χώρα 
μας ανέρχεται στα 32 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 19,4 δισ. ευρώ αφορούν 
επιχορηγήσεις, και θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως αυτοί οι βασικοί άξονες αξιοποίησης των 
κονδυλίων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, 
στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επεν-
δύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην 
υλοποίηση πολύ – τροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση 
απολιγνιτοποίησης, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου, τόνισε, 
είναι τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάκαμψης της 
οικονομικής δραστηριότητας και ενεργοποίησης των παραγωγικών δυνά-
μεων της χώρας. Η διαχείριση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων 
και συνολικά η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, θα «ξεκλειδώσει» την ουσιαστική επανεκκίνηση της πιστωτι-
κής επέκτασης. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι – μεταξύ άλλων – η προσέλκυ-
ση και η υλοποίηση νέων επενδύσεων, η αξιοποίηση αδρανών πόρων της 
οικονομίας και η περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

»» ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Άδεια κυκλοφορίας υπό αίρεση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έλαβε το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson 

& Johnson κατά της COVID-19, μετά και τη θετική 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 

Η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει την παράδοση του 

εμβολίου της στην Ε.Ε μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 

του Απριλίου και δεσμεύεται για την παροχή 200 

εκατομμυρίων δόσεων μέσα στο 2021. 

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (12/03/2021) ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό αίρεση για το 
μονοδοσικό εμβόλιο κατά της COVID-19 που αναπτύχθηκε από τις φαρ-
μακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson (Janssen), για την 
πρόληψη της COVID-19 σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. 

Η Άδεια κυκλοφορίας υπό αίρεση αποτελεί συνέχεια της Θετικής Γνω-
μοδότησης που εκδόθηκε από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων 
για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) και ισχύει για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κα-
θώς και για τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. 

 Τα δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 3 ENSEMBLE έδειξαν ότι το εμβό-
λιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 ήταν καλά ανεκτό και είχε 
αποτελεσματικότητα 67% στη μείωση της συμπτωματικής νόσου COVID-19 
στους συμμετέχοντες που έλαβαν το εμβόλιο έναντι των συμμετεχόντων 
που έλαβαν το εικονικό εμβόλιο. Η έναρξη της προστασίας παρατηρήθηκε 
από την 14η ημέρα και διατηρήθηκε 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Τα 
δεδομένα έδειξαν επίσης ότι το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα 85% στην 
πρόληψη της σοβαρής νόσου σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν και 
παρείχε προστασία κατά των νοσηλειών και των θανάτων που σχετίζονται 
με την COVID-19, η οποία ξεκινούσε 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

«Για περισσότερο από έναν χρόνο εργαζόμαστε ακατάπαυστα, αξιοποι-
ώντας το επιστημονικό δυναμικό, την κλίμακα και τους πόρους του παγκό-
σμιου οργανισμού μας, για την επίσπευση της δημιουργίας ενός εμβολίου 
κατά της COVID-19», ανάφερε ο Alex Gorsky, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson. «Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε σήμερα Άδεια κυκλοφορίας υπό αίρεση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα επιτρέψει στο μονοδοσικό εμβόλιό 
μας να φτάσει σε πολύ περισσότερες κοινότητες που βρίσκονται σε ανά-
γκη, καθώς εξακολουθούμε να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε για 
να συμβάλουμε στο τέλος της πανδημίας».

Η Johnson & Johnson δεσμεύεται να κάνει διαθέσιμο το εμβόλιό της 

κατά της COVID-19 σε μη κερδοσκοπική βάση για επείγουσα χρήση στην 
πανδημία. Σκοπεύει να ξεκινήσει την παράδοση στην Ε.Ε μέσα στο δεύτε-
ρο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και να προμηθεύσει με 200 εκατομμύρια 
δόσεις την Ε.Ε, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία, μέσα στο 2021. 

 
Το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 είναι 
συμβατό με τα συνήθη κανάλια φύλαξης και διανομής των εμβολίων, γεγο-
νός που καθιστά δυνατή την παράδοσή του σε απομακρυσμένες περιοχές. 
Εκτιμάται ότι το εμβόλιο παραμένει σταθερό για διάστημα δύο ετών σε 
θερμοκρασίες -25°C έως -15°C, εκ των οποίων το μέγιστο έως και τρεις 
μήνες μπορεί να είναι στην απλή ψύξη, σε θερμοκρασίες 2°C έως 8°C. Για 
την αποστολή του εμβολίου η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες τεχνο-
λογίες ψυκτικής αλυσίδας που χρησιμοποιεί και σήμερα για τη μεταφορά 
άλλων φαρμάκων. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 
αξιοποιεί την πλατφόρμα εμβολίων AdVac®, μια μοναδική και αποκλειστι-
κή τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ανάπτυξη και παρα-
σκευή του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμβολίου κατά του 
Έμπολα και για τη δημιουργία των ερευνητικών εμβολίων της εταιρείας 
κατά του Ζίκα, του RSV (Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός) και του HIV.

Στη μελέτη Φάσης 3 ENSEMBLE εντάχθηκαν συνολικά 43.783 συμ-
μετέχοντες, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε 
σε 8 χώρες και 3 ηπείρους, περιλαμβάνει έναν ποικιλόμορφο και ευρύ 
πληθυσμό, με το 34% των συμμετεχόντων να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. 
Το 41% των συμμετεχόντων στη μελέτη είχαν συννοσηρότητες που συνδέ-
ονται με αυξημένο κίνδυνο για εξέλιξη σε σοβαρή μορφή της COVID-19. Η 
μελέτη σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελε-
σματικότητας του υποψήφιου εμβολίου της Εταιρείας στην προστασία κατά 
της μέτριας και της σοβαρής νόσου COVID-19, με αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας από την ημέρα 14 και από την ημέρα 28 ως συμπρωτεύοντα 
καταληκτικά σημεία.

OIKONOMIA
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ΥΓΕΙΑ

ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

»» ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τον περασμένο χρόνο στις ΗΠΑ καταγράφηκαν περίπου 30 εκατομμύρια 

λοιμώξεις COVID-19 και πάνω από 500.000 θάνατοι. 

Έως σήμερα, έχουν γίνει περίπου 80 εκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίου στις ΗΠΑ, και οι ειδικοί 
αναφέρουν ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
και των θανάτων θα συνεχίσουν να πέφτουν τις 
επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εγείρονται ερωτή-
σεις τόσο από τους κλινικούς γιατρούς όσο και 
από τους πολίτες γενικότερα, σχετικά με τον εμ-
βολιασμό και το μέλλον της πανδημίας. 
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπού-
λου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης 
και Θάνος Δημόπουλος συνοψίζουν τα δεδομέ-
να όπως δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό 
JAMA, απαντώντας στις συχνότερες ερωτήσεις 
των πολιτών. 

Ποιο εμβόλιο είναι το καλύτερο  
και πως θα χορηγείται;

Προς το παρόν έγκριση από τον FDA έχουν λά-
βει δύο mRNA εμβόλια (των εταιρειών Pfizer και 
Moderna) και ένα εμβόλιο με φορέα αδενοϊό 
(Janssen/Johnson & Johnson), και το εμβόλιο 
της εταιρείας Astrazeneca από τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό φαρμάκων. Τα εμβόλια αυτά έχουν 
αποδειχτεί αποτελεσματικά στην πρόληψη της 
σοβαρής νόσου COVID-19 και της θνητότητας, 
μειώνοντας τη μεταδοτικότητα. Το εμβόλιο της 
εταιρείας Janssen αποτελεί το πρώτο εμβόλιο 
με φορέα αδενοϊό που παίρνει έγκριση από τον 
FDA, το οποίο χρησιμοποιεί τον ιό Ad26 για να 

φέρει το γενετικό υλικό της πρωτεΐνης spike του 
ιού SARS-CoV-2. Λόγω του γεγονότος ότι χο-
ρηγείται με μία εφάπαξ δόση, αυτό το καθιστά 
ευκολότερο στο σχεδιασμό του μαζικού εμβο-
λιασμού του πληθυσμού. Όσον αφορά την απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων τα δύο mRNA 
εμβόλια έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα 
αποτρέποντας το 95% περίπου των περιπτώ-
σεων συμπτωματικής νόσου COVID-19 και το 
100% σχεδόν των θανάτων μετά από δύο δόσεις. 
Όμως, κανένα από αυτά τα εμβόλια δεν είχαν δο-
κιμαστεί όταν εμφανίστηκαν τα νεότερα στελέχη 
του κορονοϊού, όπως το Β.1.1.7 και το Β.1.135. Το 
εμβόλιο της εταιρείας Janssen ήταν 66% αποτε-
λεσματικό ενάντια στη μέτριας βαρύτητας νόσο, 
85% ενάντια στη σοβαρή νόσο και 100% έναντι στη 
θνητότητα από τη λοίμωξη COVID-19. Στην ερώ-
τηση ποιο εμβόλιο πρέπει να κάνει ο πληθυσμός 
η απάντηση είναι ότι όλα τα εμβόλια είναι ασφα-
λή και αποτελεσματικά και όλοι οι πολίτες πρέπει 
να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν συντομότερα με 
όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο.

Προστατεύουν τα εμβόλια και από τη 
μετάδοση του κορονοϊού;

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι 
στη μεταδοτικότητα του ιού είναι δύσκολο να 
αποδειχθεί γιατί πολλοί παράγοντες μπορεί να 
επηρεάσουν τη διασπορά του ιού. Τα πρώτα δε-
δομένα από μελέτες φάσης 3 δείχνουν μία μεί-
ωση στην ασυμπτωματική νόσο μετά τον εμβο-

λιασμό, ενώ στο Ισραήλ ήδη τα πρώτα στοιχεία 
δείχνουν μία πτωτική πορεία στον αριθμό των 
νέων λοιμώξεων μετά το μαζικό εμβολιασμό 
του πληθυσμού.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
αντιμετωπίσουμε τη διστακτικότητα 
των πολιτών απέναντι στα εμβόλια;

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στο να καλ-
λιεργηθεί κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στο 
εμβόλιο, όπως η υποχρεωτική φύση του εμ-
βολιασμού, η συγκυριακή ταύτιση τους με 
ανεπιθύμητες ενέργειες, η άγνοια περί των 
νοσημάτων που αποτρέπονται με τον εμβολια-
σμό, και η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στις 
φαρμακευτικές εταιρείες και την πολιτική ηγε-
σία. Σε μία έρευνα 1676 Αμερικανών πολιτών το 
Δεκέμβριο του 2020 το 27% ήταν διστακτικοί ως 
προς τον εμβολιασμό. Προκειμένου να καμφθεί 
αυτή η ανασφάλεια των πολιτών, πρέπει πρώτα 
να γίνει κατανοητή η τεχνολογία πίσω από αυτά 
τα εμβόλια (mRNA και με φορέα αδενοϊό), να 
αντιμετωπιστούν όποιες αμφιβολίες για την 
ασφάλεια τους (δεν επιδρούν στο γενετικό υλι-
κό του εμβολιασμένου), και να αναχαιτιστούν οι 
θεωρίες συνομωσίας και η παραπληροφόρηση.

Πόσο ασφαλή είναι τα άτομα μετά την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού;

Το CDC (Center for Disease Control and 



44 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 45 

Prevention) ανακοίνωσε ότι 14 ημέρες μετά τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου για τους επόμενους 
τρείς μήνες δεν χρειάζεται κάποιος να μπει σε 
καραντίνα μετά την έκθεση του σε θετικό κρού-
σμα. Παρότι είναι πιθανά ασφαλής η επαφή με 
κάποιον που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, 
και οι εμβολιασμένοι οφείλουν να τηρούν τα μέ-
τρα προφύλαξης όπως η χρήση μάσκας, η τήρη-
ση αποστάσεων και ο καλός αερισμός των εσω-
τερικών χώρων, ενώ οι συναθροίσεις πολλών 
ατόμων πρέπει να αποφεύγονται προς το παρόν.

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα 
υπάρχοντα εμβόλια για τα νέα στελέχη 
του ιού;

Όσο διασπείρεται ο ιός SARS-CoV-2 τόσο συ-
χνότερα θα εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις και 
νέα στελέχη του ιού. Τα δεδομένα ως τώρα 
υποστηρίζουν ότι το εμβόλιο της Moderna εί-
ναι αποτελεσματικό έναντι στο στέλεχος Β.1.1.7 
(που πρωτοεμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασί-
λειο), αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικό απέ-
ναντι στο στέλεχος Β.1.351 (στέλεχος της Νότιας 
Αφρικής). Τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές 
φάσης 3 για το εμβόλιο Novavax που πραγ-
ματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου 
κυριαρχεί το στέλεχος Β.1.1.7, έδειξαν αποτε-
λεσματικότητα σε ποσοστό 89%, ενώ στη Νότια 
Αφρική όπου κυριαρχεί το στέλεχος Β.1.351 η 
αποτελεσματικότητα ήταν στο 60%. Τα δεδομένα 
από το Ισραήλ δείχνουν ότι το εμβόλιο της Pfizer 
είναι αποτελεσματικό στον πληθυσμό όπου το 
επικρατόν στέλεχος είναι το Β.1.1.7.

Ποιο είναι το περιθώριο του κενού 
μεταξύ των δόσεων; Μπορούν τα 
εμβόλια να αναμειχθούν;

Δεδομένης της περιορισμένης ποσότητας των 
εμβολίων παγκόσμια, κάποιοι έχουν προτείνει 
την καθυστέρηση της δεύτερης δόσης προκει-
μένου να εμβολιαστεί μεγαλύτερη μερίδα του 
πληθυσμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η δεύτερη 
δόση του εμβολίου της Pfizer καθυστέρησε έως 
και 12 εβδομάδες, αντί για το προκαθορισμένο 
διάστημα των 21 ημερών. Ο CDC ανακοίνωσε ότι 
το περιθώριο μεταξύ των δύο δόσεων μπορεί 
να είναι το μέγιστο έως 6 εβδομάδες, καθώς 
το μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ των δόσεων 
αφήνει τα άτομα με ανεπαρκή ανοσία για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα και μπορεί δυνητικά 
να συμβάλλει στην εμφάνιση νέων στελεχών. 
Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση ενός δι-
αφορετικού εμβολίου για τη δεύτερη δόση από 
εκείνο που χορηγήθηκε στην πρώτη, ωστόσο 
δεν συνίσταται από το CDC εκτός από πολύ 
ιδιαίτερες περιστάσεις. Επειδή ο συνδυασμός 
διαφορετικών εμβολίων μπορεί να ενισχύει την 
ανοσία έναντι στον ιό, αυτή την περίοδο διενερ-
γούνται κλινικές μελέτες που θα αποδείξουν τον 
ισχυρισμό αυτό.

Τι συμβαίνει αν κάποιος λάβει μόνο 
μία δόση;

Σε άτομα που έχουν ήδη νοσήσει με COVID-19 
λοίμωξη μία δόση εμβολίου έχει φανεί ότι 
οδηγεί σε ανοσολογική απάντηση εφάμιλλη με 
όσους έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου 
χωρίς ιστορικό λοίμωξης. Ωστόσο, αυτό αφε-
νός προϋποθέτει τη μέτρηση των αντισωμάτων 
πριν τον πρώτο εμβολιασμό και αφετέρου δη-
μιουργεί σκέψεις ανάμεσα στους επιστήμονες 
καθώς η πιθανά ανεπαρκής ανοσία μπορεί να 
οδηγήσει στην εμφάνιση νέων στελεχών. Μέχρι 
να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα, η σύσταση 
παραμένει για δύο δόσεις εμβολίου στα mRNA 
εμβόλια.

Πόσο θα διαρκέσει η ανοσία που 
προσφέρουν τα εμβόλια;

 Τα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 προσφέρουν 
ανοσία τόσο μέσω της παραγωγής των αντισω-
μάτων όσο και διεγείροντας την Τ κυτταρική 
ανοσία μνήμης. Παρότι δεν είναι γνωστή η δι-
άρκεια της ανοσίας που θα παρέχουν τα εμβό-
λια, είναι πιθανό να χρειαστούν επαναληπτικές 
δόσεις στο μέλλον τόσο για την ενίσχυση της 
ανοσίας όσο και για την προφύλαξη από νεό-
τερα στελέχη.

Θα γίνει ενδημική η λοίμωξη 
COVID-19;

Είναι πιθανό ότι τους ερχόμενους μήνες όσο 
προχωράει ο μαζικός εμβολιασμός, ο ιός θα 
εξαφανιστεί από κάποιες περιοχές του κόσμου, 
αλλά θα συνεχίσει να υφίσταται σε άλλες. Πιθα-
νά στο μέλλον θα εμφανιστούν εποχικές εξάρ-
σεις του ιού κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΟΤΙ ΤΟΥΣ 
ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Ο 
ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, 

Ο ΙΟΣ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ. 
ΠΙΘΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΕΣ 
ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ 

ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ



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 ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΏΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΏΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ. ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΏΣΤΗ ΓΝΏΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ!

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Επιμελείται η ΜΕΛΙΑ ΣΙΛΒΙΔΟΥ

ΕΛΙΑ – Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Χαρακτηριστικό τρόφιμο της ελληνικής διατροφής, οι ελιές 
συμπληρώνουν τα γεύματά μας και αποτελούν βασικό πρω-
ταγωνιστή στο νηστίσιμο τραπέζι. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η 
ελιά έχει δεκαπλάσια αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο. Είναι 
προτιμότερο λοιπόν να τρώτε τις ελιές από τη χωριάτικη σα-
λάτα παρά να βουτάτε στο λάδι! Δείτε λοιπόν τα πιο σημαντικά 
οφέλη που έχουν οι ελιές:

1. Αποβάλλουν την υπερβολική χοληστερόλη στο αίμα.

2. Περιορίζουν τις αυξομειώσεις της αρτηριακής πίεσης.

3. Αποτελούν εξαιρετική πηγή διαιτητικών ινών, ως εναλλα-
κτική λύση στα φρούτα και τα λαχανικά.

4. Είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης Ε.

5. Δρουν ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας τα κύτταρα.

6. Μειώνουν τις επιπτώσεις των εκφυλιστικών ασθενει-
ών, όπως η νόσος του Alzheimer, καλοήθεις και κακοήθεις 
όγκους, συμπεριλαμβανομένης και της φλεβίτιδας.

7. Βοηθούν στην πρόληψη των θρόμβων αίματος που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εν 
τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

8. Προστατεύουν τις μεμβράνες των κυττάρων κατά των 
ασθενειών, όπως ο καρκίνος.

9. Προστατεύουν από την αναιμία (έλλειψη σιδήρου).

10. Ενισχύουν τη γονιμότητα και το αναπαραγωγικό σύστημα.

11. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς ανο-
σοποιητικού συστήματος, ειδικά κατά την διάρκεια του οξει-
δωτικού στρες και των χρόνιων ιικών ασθενειών.

12. Οι ελιές είναι επίσης εξακριβωμένο ότι είναι και μια 
αφροδισιακή τροφή!

13. Είναι θρεπτικές και πλούσιες σε περιεκτικότητα σε ανόρ-
γανα άλατα, όπως νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρος, φώσφο-
ρος και ιώδιο.

14. Παρέχουν απαραίτητες βιταμίνες και αμινοξέα.

15. Περιέχουν ελαϊκό οξύ, το οποίο έχει ευεργετικές ιδιότη-
τες για την προστασία της καρδιάς.

16. Περιέχουν πολυφαινόλες, μια φυσική χημική ουσία που 
μειώνει το οξειδωτικό στρες στον εγκέφαλο. Έτσι, με την κα-
τανάλωση μιας μερίδας ελιών καθημερινά, θα έχετε βελτίω-
ση στην μνήμη σας μέχρι και 25%.

17. Μόνο ένα φλιτζάνι ελιές είναι μια σπουδαία πηγή σιδήρου 
(4,4 mg).

18. Η κατανάλωση ελιών μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση 
των ρυτίδων κατά 20%, δεδομένου ότι περιέχουν ελαϊκό οξύ, 
το οποίο κρατά το δέρμα απαλό και υγιές.

19. Με την κατανάλωση μόλις 10 ελιών πριν από το γεύμα, 
μπορείτε να μειώσετε την όρεξή σας έως και 20%. Αυτό συμ-
βαίνει επειδή τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχονται 
στις ελιές επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης και ενισχύ-
ουν την χολοκυστοκινίνη, μια ορμόνη που στέλνει μηνύματα 
πληρότητας στον εγκέφαλο.

20. Επίσης βοηθούν το σώμα σας για να αυξήσει την παραγω-
γή αδιπονεκτίνης, μιας χημικής ουσίας που καίει το λίπος για 
έως και πέντε ώρες μετά την κατανάλωση. Καλό είναι να προ-
σέχουν στην κατανάλωσή τους όσοι έχουν υπέρταση, καθώς 
οι ελιές συντηρούνται ως επί το πλείστον σε άλμη και κατ’ 
επέκταση περιέχουν αλάτι. Σημειώστε όμως ότι η άλμη που 
μένουν οι ελιές για να ξεπικρίσουν είναι και καλή πηγή πο-
λυφαινολών. Γι’ αυτό μην την πετάτε. Χρησιμοποιήστε την για 
μαρινάδες, ως ζωμό για μαγειρευτά κρέατα ή στις σαλάτες.

Ανακούφιση των πρησμένων ποδιών

Δύσκολοι λεκέδες

Ενδελεχείς έρευνες αναφέρουν ότι το εκχύλισμα αμπελόφυλλων από κόκ-
κινα σταφύλια έχει θεραπευτική δράση στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
-όταν το αίμα δηλαδή δεν μπορεί να επιστρέψει εύκολα από τα πόδια στην 
καρδιά- μειώνοντας το οίδημα στα πόδια. Αυτό οφείλεται στα φλαβονοειδή 
που περιέχουν. Ειδικά τα κόκκινα αμπελόφυλλα χρησιμοποιούνταν παλιά στη 
λαϊκή ιατρική των μεσογειακών χωρών ως κατάπλασμα για πρησμένα πόδια, 
για να βελτιώσουν την αιμοκυκλοφορία και να θωρακίσουν τα τοιχώματα των 
αγγείων των κάτω άκρων. Τα αμπελόφυλλα λόγω της τεράστιας ποσότητας 
βιταμίνης Α, Κ και χαλκού, και των άλλων θρεπτικών ουσιών που περιέχουν 
όπως: ωμέγα-3 και ω-6 λιπαρά, βιταμίνη C, βιταμίνες Β (Β1 – θειαμίνη, Β2 – 
ριβοφλαβίνη, Β3 – νιασίνη, Β5 – παντοθενικό οξύ και φυλλικό οξύ), ασβέστιο, 
σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, μαγγάνιο, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, 
σκαρφαλώνουν στην κορυφή των τροφών με τη μεγαλύτερη διατροφική αξία.

Πριν πλύνουμε τα ρούχα, μπορούμε να βάλουμε επάνω στον λεκέ:
› Γάλα (για λεκέ από μελάνι)
› Αλάτι και κρύο νερό (…από κρασί)
› Τάλκ ή ψωμί (…από λίπη)
› Τοποθετούμε το ρούχο στην κατάψυξη (…από τσίχλα)
› Τρίβουμε με αλάτι και χυμό λεμονιού και αφήνουμε να στεγνώσει στον 
ήλιο (…από σκουριά)
› Κρύο νερό και σαπούνι πιάτων (…από σοκολάτα ή καφέ)
Εάν ο λεκές επιμείνει, βάζουμε και λίγο βόρακα.

Πριν τη γυμναστική 

Χαμομήλι και στη μαγειρική!

Πιείτε ένα καφεδάκι. Λόγω της διεγερτικής δράσης της καφε-
ΐνης που περιέχει , ο καφές ενισχύει την αθλητική απόδοση 
αυξάνοντας την αντοχή κατά τη διάρκεια της άθλησης

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται 
από την αρχαιότητα. Τόσο οι 
Αιγύπτιοι όσο και οι αρχαίοι 
Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν 
σε ροφήματα, σε αλοιφές, σε 
θυμιάματα. Χρησιμοποιείστε 
το και στα φαγητά σας. Τα 
αρώματά του πηγαίνουν 
σε λευκό κρέας όπως το 
κοτόπουλο και συνδυάζονται 
υπέροχα με τον μαϊντανό, τον 
δυόσμο και το μαύρο πιπέρι 
Όπως επίσης ταιριάζουν 
ιδανικά με εκείνα του μήλου, 
του αχλαδιού, αλλά και της 
βανίλιας, για μια φανταστική 
ζεστή φρουτοσαλάτα.

Kάθε μικρή διαφορά 
μπορεί να γίνει μεγάλη 
αν επιμείνουμε σ’αυτήν

Σουπιές  
με πράσινες ελιές 

και μάραθα 

•1 κιλό σουπιές •200 γρ ελιές πρά-
σινες •4 μεγάλα ματσάκια μάραθα 
•20 ντοματίνια κομμένα στη μέση 
•3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα •100 
γρ. ελαιόλαδο •5 κουτ. σούπας 
πολτός ντομάτας •Αλάτι και πιπέρι

Βάζουμε στην κατσαρόλα το λάδι 
και τσιγαρίζουμε λίγο τα κρεμμυδά-
κια. Προσθέτουμε τις καθαρισμένες 
σουπιές, κομμένες σε μικρότερα 
κομμάτια, και συνεχίζουμε για λίγο 
το τσιγάρισμα. 
Ρίχνουμε τον πολτό ντομάτας και 
λίγο νεράκι, ίσα που να σκεπάζει τα 
υλικά. Χοντροκόβουμε τα φύλλα και 
τα τρυφερά κοτσάνια από τα μάραθα 
και τα προσθέτουμε στην κατσαρό-
λα μαζί με το πιπέρι Μαγειρεύουμε 
μέχρι να μαλακώσουν καλά οι σου-
πιές 15 λεπτά πριν σβήσουμε την 
φωτιά ρίχνουμε το αλάτι τις ελιές 
και τα ντοματίνια.
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ΥΓΕΙΑ

Γνωρίζατε ότι στον πυρήνα σας είστε ενέργεια; 
Αυτό σημαίνει πως για να αλλάξει οτιδήποτε στη 
ζωή, είτε πρόκειται για καριέρα, σχέση ή ακόμα 
και για τη σωματική σας υγεία, απαιτεί αλλαγή 
της ενεργειακής σας συχνότητας. Κάθε ενέργεια 
που λαμβάνετε, κάθε λέξη που λέτε, κάθε συ-
ναίσθημα που αισθάνεστε και κάθε σκέψη που 
πιστεύετε επηρεάζει άμεσα τη συχνότητα δόνη-
σης σας. 

Η αλήθεια είναι ότι διαμορφώνουμε την 
πραγματικότητά μας κάθε στιγμή. Αυτό είναι 
εμπνευσμένο και ενδυναμωτικό, καθώς μας βο-
ηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ενέργειες και 
οι επιλογές μας έχουν σημασία. Καλές ή κακές, 
δημιουργούμε τις δικές μας ισχυρές εμπειρίες. 
Η αύξηση της συχνότητάς σας δεν είναι δώρο 
που μπορεί να σας προσφέρει κάποιος. Αντίθετα 
χρειάζεται να έχετε το θάρρος να κοιτάξετε μέσα 
σας, να ανακαλύψετε τι είναι για εσάς απαραίτη-
το, τι αναζωογονητικό και τι υπερβατικό και να 
ευθυγραμμίσετε τις ενέργειες, τα λόγια και τις 
πράξεις σας .

Με το να ενσωματώσετε αυτές τις 8 πρακτι-
κές στη ζωή σας, θα αυξήσετε τη δική σας ενερ-
γειακή συχνότητα και θα εκπέμψετε μια δόνηση 

που αγγίζει τις ζωές και τις καρδιές και των άλ-
λων οπουδήποτε κι αν είστε.

1. Στάση ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Ζώντας καθημερινά με βαθιά αίσθηση σεβασμού 
και ευγνωμοσύνης οδηγείτε αμέσως την ενέργειά 
σας σε υψηλότερη δόνηση. Οι σκέψεις χαράς, ει-
ρήνης, φώτισης, αγάπης και αποδοχής αντλούν 
αντίστοιχες εμπειρίες στη ζωή σας. Ο εγκέφα-
λος αναζητά συχνά στοιχεία για κίνδυνο σε μια 
προσπάθεια να σας κρατήσει ασφαλείς, αλλά η 
τροφοδοσία με αρνητικές σκέψεις δημιουργεί 
μόνο μια αρνητική πραγματικότητα. Υπενθυμίζε-
τε στον εαυτό σας καθημερινά ότι είστε ασφαλείς 
και υγιείς και εστιάζετε ακόμη και στα πιο απλά 
πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. 

2. Εσωτερική ΣΥΝΔΕΣΗ
Σιωπήστε το ενεργό εγωιστικό μυαλό σας και 
ανακαλύψτε το εσωτερικό σας έδαφος. Η εξά-
σκηση του διαλογισμού, της γιόγκα, της αναπνο-
ής ή ακόμα και της καθιστής αθόρυβης παρατή-
ρησης των κενών μεταξύ της σιωπής αλλάζει την 
προσωπική σας ψυχική συχνότητα δημιουργώ-
ντας ένα στέρεο πνευματικό θεμέλιο πάνω στο 

AΥΞΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΨΗΛΑ  
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Παιδιά και πειθαρχία

#Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τους κανόνες
Θα βοηθούσε πολύ αν με κάποιο τρόπο οι κανόνες 
μπορούσαν να είναι ορατοί συνεχώς, σε κάποιο 
σημείο του σπιτιού. Όσο περισσότερο το παιδί σας 
βλέπει τους κανόνες, τόσο λιγότερο θα είναι σε 
θέση να πει ότι τους ξέχασε. Θα χρειαστεί χρόνο 
για να το εμπεδώσει, γι’ αυτό μην απογοητευτείτε 
αν πρέπει να επαναλάβετε τους κανόνες ξανά και 
ξανά. Τελικά θα λειτουργήσουν. Είναι δύσκολο να 
περιμένουμε από ένα παιδί να τηρήσει κανόνες, αν 
δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.

#Να επιβραβεύετε την καλή συμπεριφορά
Όταν βλέπετε ή ακούτε πως έκαναν κάτι καλό είναι 
σημαντικό να μην παραλείψετε να τα επαινέσετε 
για την καλή τους συμπεριφορά. Αν σχολιάζετε 
μόνο τις κακές τους πράξεις, τα παιδιά θα αι-
σθανθούν πως ό,τι κάνουν είναι λάθος. Αλλά αν τα 
επαινέσετε για τις καλές τους ενέργειες, θα είναι 
πιο δεκτικά στα καλά πράγματα. Κάντε το συνήθεια 
να σχολιάζετε κάθε τι καλό που κάνουν. Εάν τα 
παιδιά σας βλέπουν ότι παρατηρείτε τα καλά που 
κάνουν, θα αντικαταστήσουν σταδιακά την κακή 
τους συμπεριφορά με καλή, μόνο και μόνο για να 
ακούνε τους επαίνους σας.

#Ξεκινήστε νωρίς
Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τα πολλά 
προβλήματα απειθαρχίας, είναι να ξεκινήσετε 
νωρίς να τους λέτε τι πρέπει να κάνουν και τι όχι. 
Διδάξτε στο παιδί σας τι είναι σωστό και τι λάθος. 
Δεν χρειάζεται να περιμένετε να μεγαλώσει για 
να το κάνετε. Είναι καλό τα παιδιά να μάθουν από 
πολύ νωρίς ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες. 
Το μάθημα αυτό σε ένα προστατευμένο περιβάλ-
λον όπως αυτό της οικογένειας, όπου όλα γίνονται 
από αγάπη , θα τα θωρακίσει για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν και εκτός οικογένειας όπου οι κατα-
στάσεις σίγουρα δεν είναι «αγγελικά» πλασμένες.

#Να είστε συνεπείς
Αν φτιάξετε έναν κανόνα και ρυθμίσετε τις συνέ-
πειες που ακολουθούν την παράβασή του, θα πρέ-

πει να επιμείνετε σ’ αυτές. Ναι, είναι σκληρό και 
δύσκολο. Αλλά είναι αναγκαίο και αξίζει σίγουρα 
τον κόπο. Τα παιδιά είναι έξυπνα και αν δουν ότι 
δεν υποχωρείτε σε κάτι που είπατε θα το λάβουν 
σοβαρά υπόψιν τους. Οι πράξεις μετρούν εξίσου 
αν όχι περισσότερο από τις λεκτικές απειλές. Αν 
και θα χρειαστεί χρόνο, ενέργεια και ίσως εσωτε-
ρικό πόνο στην περίπτωση που πρέπει να τιμωρή-
σετε το παιδί σας, θα πρέπει να είστε πάντα συνε-
πείς μεταξύ λόγων και έργων.

#Να μην αμελήσετε να συζητήσετε για τις συνέ-
πειες της απειθαρχίας
Όταν μιλάτε για τους κανόνες θα πρέπει να του 
εξηγήσετε τι θα συμβεί αν παραβεί έναν απ’ αυ-
τούς. Η συνέπεια θα μπορούσε να είναι διαφορε-
τική για διαφορετικούς κανόνες ή θα μπορούσε να 
είναι και η ίδια για όλους. Για το παιδί σας όμως 
θα πρέπει να έχουν σημασία. Για παράδειγμα, αν ο 
κανόνας είναι ότι δεν θα παίξει video games και το 
παιδί σας δεν ασχολείται καν με video games τότε 
ο κανόνας γι’ αυτό θα είναι εξαιρετικά χαλαρός, 
αφού ακόμα κι αν τον παραβιάσει δεν θα χάσει επί 
της ουσίας κάτι που να το ενοχλεί. Θα χρειαστεί, 
λοιπόν, να προσαρμόσετε τους κανόνες πάνω στα 
παιδιά σας.

#Μη τα παρατάτε εύκολα
Είναι σημαντικό ακόμα κι όταν οι κανόνες δεν 
φαίνεται να τηρούνται και όλα δείχνουν πως δεν 
πρόκειται να λειτουργήσουν, εσείς να μη τα παρα-
τήσετε. Θα μπορούσε να πάρει μέρες, εβδομάδες 
ή ακόμα και μήνες για να δείτε ότι πραγματικά 
λειτουργούν. Εάν οι συμπεριφορές των παιδιών 
δεν αλλάξουν αμέσως δεν είναι ανάγκη να απογο-
ητευτείτε και να τα παρατήσετε. Επιμείνετε στους 
κανόνες σας, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
να λειτουργήσουν πραγματικά. Είναι βέβαιο ότι 
τα παιδιά θα δοκιμάσουν την υπομονή σας. Είναι 
καλύτερα από εσάς σε θέματα εμμονής. Αν εγκα-
ταλείψετε εύκολα, όχι μόνο θα συνεχιστεί η άσχη-
μη συμπεριφορά τους, αλλά θα αισθάνονται πως 
έχουν νικήσει. 

οποίο θα σταθείτε. Η σύνδεση μας βοηθά να 
φτάσουμε σε υψηλότερες καταστάσεις διαφώτι-
σης ενώ είμαστε δυναμικά παρόντες τη στιγμή. 
Η συνέπεια είναι το κλειδί για να δείτε μεγάλα 
οφέλη. Είναι καλύτερα να μπαίνετε στην πρακτι-
κή σύνδεσης κάθε μέρα για δέκα λεπτά και όχι 
μία φορά το μήνα για μία ώρα. 

3. Επιδιώξτε ΝΕΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Υπάρχει μια θετική δόνηση σε κάθε νέα εμπει-
ρία. Ανοίγει τις δυνατότητες, διευρύνει την ευαι-
σθητοποίηση, σας φέρνει στην παρούσα στιγμή. 
Υπάρχει ένας άπειρος αριθμός ιδεών, εμπειριών 
και γόνιμων δυνατοτήτων που περιμένουν την 
προσοχή και την εστίασή μας. Όταν κολλάμε σε 
μια ρουτίνα, η ενέργειά μας μπορεί να σταματή-
σει μέχρι και να μειωθεί. Αντ ‘αυτού, ανακινήστε 
τα πράγματα λίγο, εισαγάγετε κάποια νέα ενέρ-
γεια και ξυπνήστε νέες πτυχές του εαυτού σας. 
Ακολουθούν μερικά εξαιρετικά πρακτικά βήμα-
τα που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τη 
συχνότητά σας και να αυξήσετε τις γνώσεις σας. 
Διαβάστε ένα νέο βιβλίο, δοκιμάστε ένα νέο φα-
γητό, συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα προσωπι-
κής ανάπτυξης, ακούστε ένα νέο podcast, παρα-
κολουθήστε έναν θεραπευτικό κύκλο, μάθετε μια 
νέα δεξιότητα ή επισκεφθείτε ένα μέρος που δεν 
έχετε ξαναδεί. 

4. Ανταλλαγή ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος 
είσαι». Τα ανθρώπινα όντα ανταλλάσσουν ενέρ-
γεια με όλους με τους οποίους αλληλεπιδρούν. 
Πάντα ευθυγραμμίζουμε την ενέργειά μας με το 
περιβάλλον μας, οπότε το να προσέχουμε τους 
ανθρώπους στο περιβάλλον μας είναι πολύτιμο. 
Σκεφτείτε τους ανθρώπους με τους οποίους 
θέλετε να συμπορεύεστε όπως και αυτούς που 
τείνουν να έλκονται προς εσάς. Είναι η σχέση 
μαζί τους εύκολη , δημιουργική , ειρηνική ή 
προσελκύουν μόνιμα ένα δράμα, διαμαρτύρονται 
και επικρίνουν ακόμη και αν το κάνουν αστειευ-
όμενοι; Αναρωτηθείτε αν αισθάνεστε ασφαλείς 
να ανοίξετε την καρδιά σας σε όσους βρίσκονται 
γύρω σας. Αν μπορείτε να μοιραστείτε την αλή-
θεια σας, να δείξετε την ευάλωτη πλευρά σας . 
Φροντίστε λοιπόν να περιβάλλετε τον εαυτό σας 
με άτομα που σας στηρίζουν, μπορούν να ανταλ-
λάξουν μαζί σας θετική ενέργεια και όχι κακο-
μοιριά και μαυρίλα μονίμως.

5. Αφήστε τη ΦΥΣΗ να είναι ο οδηγός σας
Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη φύση. 
Μέρη του σώματός μας μοιάζουν με τις πτυχές 
της φύσης και η διατροφή μας προέρχεται από 
το έδαφος, τα τρόφιμα, το νερό και το οξυγόνο 
που η φύση παρέχει άμεσα. Όσο πιο κοντά εί-
μαστε στη φύση, τόσο πιο κοντά είμαστε στην 
αλήθεια μας. Αφιερώστε χρόνο για να βρίσκεστε 
σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα κι αν είναι μόνο 
για λίγη ώρα. Μπορούμε όλοι να βρούμε το χρό-
νο να αναπνέουμε καθαρό αέρα, να νοιώσουμε 
τη γη κάτω από τα πόδια μας, να αγκαλιάσουμε 
ένα δέντρο. Τα αρνητικά ιόντα από τη γη κατα-
πραΰνουν το σώμα μας, ενισχύουν και ηρεμούν 
την ενέργειά μας. Η θετική ανταλλαγή ενέργειας 

ανάμεσα σε εσάς και τη γη αλλάζει τη συχνότητά 
σας σε μια συνοχή και αρμονία. 

6. Oυσιαστική ΕΥΘΥΝΗ
Μια αλλαγή στη συνείδησή σας συμβαίνει όταν 
γίνετε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα πράγματα 
στη ζωή σας - το καλό, το κακό και το άσχημο. 
Αυτή η πρακτική σας βάζει στο κάθισμα του οδη-
γού, επιτρέποντάς σας να είστε προσωπικά υπεύ-
θυνοι για την πραγματικότητά σας. Η απελευθέ-
ρωση από καταστάσεις αρνητικές, οδυνηρών 
αναμνήσεων και συναισθηματικών μνημών είναι 
το κλειδί για να ζήσετε μια ευτυχισμένη και ικα-
νοποιητική ζωή. Η ποιότητα ζωής σας είναι στα 
χέρια σας και επιλέγοντας να είστε υπεύθυνοι γι 
‘αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αισθαν-
θείτε κολλημένοι ή να μετατραπείτε σε θύματα. 
Αγκαλιάστε την αληθινή εσωτερική σας πνευμα-
τική δύναμη για να απελευθερώσετε οτιδήποτε 
πονάει την καρδιά σας και να κινηθείτε σε μια 
ενεργειακή συχνότητα εμπνευσμένης δράσης και 
λογοδοσίας.

7. Εκφράστε τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ σας
Είναι όλα αυτά μέρος της χαράς της ζωής. Ζω-
γραφίστε, τραγουδήστε, χορέψτε, γιορτάστε, 
δοκιμάστε την ικανότητα σας στη φωτογραφία - 
ό, τι σας γεμίζει ευχαρίστηση ! Εξερευνήστε τα 
πιθανά ταλέντα σας και μοιραστείτε τα με τους 
σωστούς ανθρώπους που θα χαρούν μαζί σας. 
Θυμηθείτε τι σας άρεσε να κάνετε όταν ήσασταν 
5 ή10 ετών και επανασυνδεθείτε με τις φυσικές 
σας επιθυμίες και τα δημιουργικά σας ένστικτα 
από την παιδική ηλικία. Συνειδητοποιείστε ότι ο 
υψηλότερος σκοπός σας είναι να είστε χαρούμε-
νοι και να αντανακλάτε αυτή τη χαρά πίσω στον 
κόσμο.

8. Υιοθετείστε την ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ σας
Το πιο σημαντικό πράγμα που καλείτε να δια-
χειριστείτε σε αυτή τη ζωή είναι η τέχνη του να 
είστε ο εαυτός σας. Διακρίνοντας την προσωπική 
σας αλήθεια για το ποιοι πραγματικά είστε και 
καλλιεργώντας το θάρρος να στέκεστε στο δικό 
σας όμορφο φως και μετά να μιλάτε γιαυτή την 
αλήθεια σας με αγάπη δείχνει ποιοι πραγματικά 
είστε. Χρειάζεται θάρρος και χρόνος για να ευθυ-
γραμμιστείτε με τη δική σας καθαρή και ισχυρή 
ενέργεια και να είστε αυθεντικοί. Λοιπόν, δώστε 
στον εαυτό σας το χώρο για να εξερευνήσετε και 
να παρακολουθήσετε τον εαυτό σας. Βγείτε από 
την κοινωνική σας μάσκα και προσπαθήστε να 
πείτε τι πραγματικά εννοείτε .Να ξέρετε ότι πάντα 
θα μαθαίνετε κάτι και θα μεγαλώνετε από κάθε 
εμπειρία. Καθώς μιλάτε αυθεντικά, η ζωντανή 
ενεργητική σας συχνότητα θα ξυπνήσει και θα 
εμπνεύσει τους γύρω σας να το κάνουν επίσης. 

Αγκαλιάστε κάθε μέρα και κάθε ευκαιρία 
να ζήσετε με τις υψηλότερες δυνατότητές σας. 
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μία από αυτές 
τις πρακτικές, η ενέργεια σας ανθίζει, γεμίζοντας 
τη ζωή σας και τις ζωές που αγγίζετε με χρώμα, 
ομορφιά και σοφία. Η ζωή δεν είναι προορισμός. 
είναι το απόλυτο ταξίδι και η γλυκύτητα της ωρι-
μότητας είναι η απόλυτη ολοκλήρωσή μας.

Η πειθαρχία 
είναι δύσκολο πράγ-

μα, ενώ το παιδί από ένα 
σημείο και μετά φαίνεται πως 

είναι αργά να αλλάξει συμπεριφο-
ρά. Όμως ποτέ δεν είναι αργά για 
να μάθετε στο παιδί σας πειθαρχία 

Διαβάστε παρακάτω μερικές 
συμβουλές για τον τρόπο που 

πρέπει να το κάνετε.
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EN TAXEI

Η Mondelez 
International 

δεσμεύεται για 
την περαιτέρω 
καταπολέμηση 
της ρύπανσης 

από τις πλαστικές 
συσκευασίες

Η Mondelez International ανακοινώνει ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο τη 
δέσμευσή της για μείωση της χρήσης μη ανακυκλωμένων πλαστικών στις 
συσκευασίες της, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για εξά-
λειψη, μείωση, αντικατάσταση και ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στο 
χαρτοφυλάκιό της. Παρόλο που έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση της χρή-
σης πλαστικού αναφορικά με το βάρος στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο σε 
σχέση με το μέσο όρο του κλάδου, η Mondelez International επιβεβαιώνει την 
αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να μειώνει τις πλαστικές συσκευασίες. 
Μέχρι το 2025, η εταιρεία στοχεύει σε μείωση τουλάχιστον 25% στη χρήση μη 
ανακυκλωμένου πλαστικού στις άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες της ή σε 
μείωση 5% στη χρήση μη ανακυκλωμένου πλαστικού στο συνολικό χαρτοφυ-
λάκιο πλαστικών συσκευασιών.

Ο στόχος αυτής της μείωσης θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού 
μέτρων που περιλαμβάνουν την εξάλειψη πλαστικού υλικού, την αυξημένη 
χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου και την υιοθέτηση μοντέλων επαναχρη-
σιμοποίησης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, όπου είναι εφικτό 
να γίνει.

«Η υποστήριξή μας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον αναφορικά με τη χρήση 
πλαστικών είναι σαφής», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Mondelez International. «Είμαστε ήδη ένας από τους πιο απο-
τελεσματικούς χρήστες πλαστικών συσκευασιών στον χώρο των καταναλωτι-
κών αγαθών και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουμε τη χρήση 
πλαστικών συσκευασιών, να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά με άλλα υλικά και 
να ενισχύσουμε την ανακυκλωσιμότητα».

 «Δεδομένης της ισχυρής προόδου που έχουμε σημειώσει στις συσκευα-
σίες και του ενδιαφέροντός μας να οδηγήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον στα σνακ, 
δεσμευόμαστε για μειώσεις στη χρήση μη ανακυκλωμένων πλαστικών και για 
επενδύσεις στην καινοτομία για την αφαίρεση συσκευασιών ή τη μετάβαση σε 
πιο εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά.»

Αυτές οι δεσμεύσεις βασίζονται στους υπάρχοντες στόχους της εταιρείας 
για το 2025 για τη χρήση 5% ανακυκλωμένου περιεχομένου αναφορικά με το 
βάρος στις πλαστικές συσκευασίες και για το σχεδιασμό όλων των συσκευ-
ασιών για ανακύκλωση, έναν στόχο που ήδη η εταιρεία επιτυγχάνει καθώς 
το 94% των συσκευασιών έχουν ήδη σχεδιαστεί με τρόπο πουν επιτρέπει την 
ανακύκλωσή τους. Η εταιρεία επενδύει επί του παρόντος πάνω από 30 εκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως σε τεχνολογία, πόρους και υποδομές ανακύκλω-
σης και αναμένει επιτάχυνση αυτής της επένδυσης με την πάροδο του χρόνου. 
Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2025, η Mondelez International αναμένει να επεν-
δύσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου 
μέλλοντος για τα πλαστικά.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζει την ανάπλαση 
του Πάρκου ΦΙΞ από τον Δήμο Αθηναίων

Ένα ιστορικό πάρκο της Αθήνας, το Πάρκο Κλωναρίδη-ΦΙΞ, αλλάζει ριζικά 
και αποκτά ξανά ζωή, με την υποστήριξη της Ολυμπιακή Ζυθοποιίας και 
της FIX Hellas. Μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», που 
υλοποιείται από το Athens Partnership, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζει 
το έργο του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, 
αειφόρου αστικού πάρκου, που θα αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για 
όλες τις εποχές. Το Πάρκο Κλωναρίδη-ΦΙΞ πήρε το όνομά του από το παλιό 
εργοστάσιο ζυθοποιίας και παγοποιίας Κλωναρίδη, που χτίστηκε στις αρ-
χές του 20ού αιώνα στον ίδιο χώρο και το 1930 πέρασε στα χέρια του ιδρυτή 
της ζυθοποιίας ΦΙΞ. Με έκταση 7.500 τ.μ. στον άξονα της οδού Πατησίων, 
αποτελεί μια σημαντική ανάσα πρασίνου σε μία πυκνοκατοικημένη, ζωντα-
νή γειτονιά της Αθήνας. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανανέωση του πάρκου, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αρχιτεκτονικής τοπίου και του περιβαλ-
λοντικού σχεδιασμού. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει τα έργα 
αποκατάστασης των μονοπατιών του πάρκου με υδατοπερατό υλικό, καθώς 
και του αστικού εξοπλισμού όπως το σιντριβάνι και τα παγκάκια. Σύμφω-
να με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου 
Ecoscapes σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας 
του Δήμου Αθηναίων, στο πάρκο πρόκειται να φυτευτούν 4.000 φυτά της 
μεσογειακής χλωρίδας που παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στον αστικό ιστό 
και τη ρύπανση, καθώς και χαμηλές ανάγκες σε νερό. Στο κεντρικό τμή-
μα του πάρκου θα δημιουργηθεί ένας κήπος αφιερωμένος στις αισθήσεις 
(sensory garden) που θα αποτελείται από φυτά με διαφορετικά χρώματα 
και υφές φυλλώματος και ανθών, τα οποία παρουσιάζουν έντονο εποχιακό 
και βοτανικό ενδιαφέρον. Στο νότιο όριο του πάρκου δημιουργείται ένας 
κήπος αφιερωμένος στη βιοποικιλότητα, με τη φύτευση αειθαλών μεσογει-
ακών θάμνων κάτω από τα δένδρα και υδροχαρών φυτών γύρω από τη λί-
μνη, από τους λιγοστούς εναπομείναντες φυσικούς βιοτόπους της Αττικής. 
Η δυτική αλέα με τα πλατάνια τονίζεται με γραμμικές φυτεύσεις πολυετών 

ποωδών ειδών και θάμνων, ενώ στο ανατολικό όριο με την οδό Πατησίων 
αποκαθίσταται η επιφάνεια του χλοοτάπητα, με στόχο να αποτελέσει ση-
μείο συνάντησης και διεξαγωγής υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η ανάπλαση 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη, οπότε και το πάρκο ΦΙΞ θα 
παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε σχετικά: «Η 
Αθήνα έχει μπει ήδη στη φάση “αφύπνισης” όλων εκείνων των χώρων που 
έγιναν ένα με την ιστορία και τις μνήμες της. Αυτό που επιδιώκουμε σή-
μερα, είναι να τους αναβιώσουμε και να τους συνδέσουμε με τη σύγχρο-
νη ζωή της πόλης. Ένας τέτοιος, εμβληματικός χώρος είναι και το πάρκο 
ΦΙΞ που αποτελεί κόσμημα για την πρωτεύουσα. Δημιουργούμε ένα πάρκο 
που θα γίνει προορισμός για όλους εκείνους που θέλουν να απολαύσουν 
τον περίπατο σε μία έκταση με πυκνή και ιδιαίτερη βλάστηση, σύγχρονο 
εξοπλισμό και όμορφες διαδρομές. Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχει 
έμπρακτα η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέσω του προγράμματός μας “Υιοθέ-
τησε την πόλη σου”, και την ευχαριστώ γι’ αυτό. Γιατί με αυτήν την συμ-
μετοχή της, αποδεικνύεται ότι μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτερη 
όταν συνεργαζόμαστε, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε την 
καθημερινότητα στην Αθήνα μία θετική εμπειρία».

O Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, κ. Dejan Beko, ση-
μείωσε ότι: «Ως συνεχιστές του ιστορικού σήματος της FIX Hellas, μίας 
μάρκας άρρηκτα συνδεδεμένης με σταθερές διαχρονικές αξίες, νιώθουμε 
περήφανοι που έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην ανάπλαση του 
πάρκου ΦΙΞ, ενός χώρου που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της ζυθοποι-
ίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα 
ζωής σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές, ακριβώς τη στιγμή που οι Αθη-
ναίοι ανακαλύπτουν και πάλι τα υπέροχα πάρκα της πόλης τους. Ως ενεργοί 
εταιρικοί πολίτες, συνεχίζουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες ουσιαστικής 
προσφοράς, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, ζυθο-
ποιώντας για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο».

TA NEA THΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Amita Free βραβεύτηκε με 3 
σημαντικές διακρίσεις 

για την καινοτόμα σύσταση και τη 
μοναδική της γεύση!

H Amite Free, ο νέος χυμός με λιγότερες θερμίδες*, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης και με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, απέσπασε συνολικά 3 
σημαντικές διακρίσεις, τόσο για τη γεύση όσο και για την καινοτόμο 
σύστασή της.  Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2021, 
στο πλαίσιο του μεγαλύτερου και σημαντικότερου θεσμού βράβευσης 
διεθνώς για την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
ενώ παράλληλα βραβεύτηκε και με 2 Bronze Awards στη διοργάνω-
ση Healthy Diet Awards 2021, στις κατηγορίες Best Healthy Beverage 
Product – Cold Beverages και Best Healthy Beverage Product – “Free 
From or Low” Beverage Products. 

Η Γεωργία Ζίττη, Marketing Manager Juices GR&CY, Coca-Cola 
Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Η τριπλή βράβευση της Amita Free σε δύο πολύ 
σημαντικούς θεσμούς για τον κλάδο μας, τον θεσμό Προϊόν της Χρο-
νιάς 2021 και τα Healthy Diet Awards 2021 (με την απόκτηση 2 Bronze 
Awards), μας κάνει πολύ περήφανους και ενθαρρύνει την προσήλωσή 
μας στην καινοτομία, έχοντας στο επίκεντρό της τον καταναλωτή. Πίσω 
από κάθε νέο προϊόν που δημιουργούμε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, 
βρίσκεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η 
προσήλωση στο αποτέλεσμα, η έμπνευση και ο ενθουσιασμός των αν-
θρώπων μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα 
που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, προσφέρο-
ντας επιλογές και άριστη ποιότητα».

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη αξία καθώς συν-
δυάζουν την επιβράβευση του κοινού και την αξιολόγηση εκ μέρους 
σημαντικών επιστημόνων και ειδικών σε θέματα διατροφής. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι διακρίσεις στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted 
Product of the Year) προκύπτουν από τους ίδιους τους καταναλωτές 
μέσα από καταναλωτική έρευνα που πραγματοποιεί ο εξειδικευμένος 
οργανισμός έρευνας αγοράς IRI Ελλάς. Οι διακρίσεις στα Healthy Diet 
Awards προκύπτουν από Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετέ-
χουν σημαντικοί επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου 
των τροφίμων και της διατροφής, σε έναν θεσμό που αναδεικνύει τα 
καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών που προάγουν την 
ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 
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