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EDITORIAL

Δραματικούς μήνες αναμένεται να ζήσουν από 
το ερχόμενο Φθινόπωρο εκατομμύρια νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις και στη χώρα μας, με φόντο 
τη συνεχώς εντεινόμενη ενεργειακή κρίση και, 
κατ’ επέκταση, τον τεράστιο πληθωρισμό που θα 
τη συνοδεύει. Μπορεί το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης να διαμηνύει πως τα προβλή-
ματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας θα είναι 
χαμηλότερης ισχύος σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη, λόγω της ηπιότερης εξάρτησης από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, ωστόσο κάνεις δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί και στη 
χώρα μας η πρακτική του δελτίου σε προϊόντα 
και υπηρεσίες.

Πρόκειται για το πλέον εφιαλτικό σενάριο, 
το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα εν 
μέσω ενός πρωτοφανούς κύματος ακριβείας, 
που εξαφανίζει μισθούς και συντάξεις. Τα δύ-
σκολα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους 
από το Φθινόπωρο, όταν παραδοσιακά απαιτεί-
ται μεγαλύτερη κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει να αρχίσει και 
η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, με τους 
αναλυτές της αγοράς να προβλέπουν ότι τιμή 
φέτος θα ξεκινά πάνω από το 1,5 ευρώ το λίτρο.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του διευ-
θυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), 
Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος τόνισε προ ημερών ότι 
είναι πιθανό ο κόσμος να μην έχει ζήσει μέχρι 
σήμερα μια τόσο βαθιά και περίπλοκη ενεργει-
ακή κρίση. Στην πράξη, άφησε να εννοηθεί ότι 
όσα συμβαίνουν σήμερα είναι χειρότερα από 
εκείνα που έζησε η ανθρωπότητα, και κυρίως 
η Δύση, πριν από 50 χρόνια, με το αραβικό 
εμπάργκο του 1973. Η Ευρώπη καταρτίζει έκτα-
κτο σχέδιο για τον Χειμώνα, το οποίο προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, τη μείωση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου στα κράτη - μέλη κατά 15% έως 
την επόμενη Άνοιξη. 

Στις «φωνές» που προειδοποιούν για μια 
εκτεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ε.Ε. ήρθε να 
προστεθεί και ο επικεφαλής του ενεργειακού 
κολοσσού Shell, ο οποίος τόνισε ότι η Ευρώπη 
θα αντιμετωπίσει έναν «πραγματικά σκληρό» 
ενεργειακό Χειμώνα.

«Θα είναι ένας πραγματικά σκληρός Χει-
μώνας στην Ευρώπη. Όλοι θα αντιμετωπίσουμε 
πολύ σημαντική κλιμάκωση των τιμών της ενέρ-
γειας» δήλωσε ο CEO της Shell, τονίζοντας ότι, 
στη χειρότερη περίπτωση, η Ευρώπη θα χρεια-
στεί να αναπροσαρμόσει την κατανάλωση ενέρ-
γειας, αφήνοντας ανοιχτό και το σενάριο της 
έκδοσης δελτίου για την κατανάλωση ενέργειας.

«Έκρηξη» τιμών
«Παγωμένος» αναμένεται να είναι ο Χειμώνας 

Έρχεται 
δύσκολος 
Χειμώνας

για πολλά νοικοκυριά της Ελλάδας, καθώς εν-
δέχεται να μειωθεί σημαντικά και η αγοραστική 
δύναμη. 

Ο φετινός Χειμώνας θα χαρακτηριστεί από 
σημαντικές ελλείψεις σε αγαθά, όπως στο κρέ-
ας, αλλά και στα σιτηρά. Οι κτηνοτρόφοι, εξαιτί-
ας του υψηλού κόστους των ζωοτροφών, έχουν 
περιορίσει το ζωικό τους κεφάλαιο, ενώ, όσο 
συνεχίζεται ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρω-
σία τόσο οι τιμές θα κινούνται προς τα πάνω σε 
βασικά αγαθά και πρώτες ύλες, όπως είναι τα 
σιτηρά. Αρκετές κυβερνήσεις, άλλωστε, έχουν 
αρχίσει ήδη να παίρνουν μέτρα προκειμένου 
να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα 
για τον Χειμώνα. Η Γερμανία ζει ήδη τον τρόμο 

του περιορισμού ή της διακοπής της παροχής 
αερίου και ακόμη δεν έχει δει τους λογαρια-
σμούς ρεύματος. Για πρώτη φορά αναμένονται 
ελλείψεις και στερήσεις σε θέρμανση, καύσιμα, 
μετακινήσεις και παραγωγή (εργοστάσια κ.λπ.).

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να επιβλη-
θεί… ενεργειακό δελτίο αρχικά σε βιομηχανίες, 
ακόμα και εκ περιτροπής, ενώ, σε περίπτωση 
που επιβεβαιωθούν τα πλέον ακραία σενάρια, 
δεν αποκλείεται να υιοθετηθεί αντίστοιχο μέτρο 
και για τα νοικοκυριά και, μάλιστα, ανά ολόκλη-
ρες περιοχές. Στα ακραία σενάρια των διακο-
πών ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προστεθούν 
τα δυσβάσταχτα βάρη από τις ανατιμήσεις των 
καυσίμων, που εκτροχιάζουν τους οικογενει-
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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.

ακούς προϋπολογισμούς, καθώς με τις σημε-
ρινές τιμές της αμόλυβδης ένας εργαζόμενος 
χάνει σχεδόν δύο μηνιαίους μισθούς μόνο για 
τις μετακινήσεις του.

Τιμάριθμος
Μέσα σε αυτό το κλίμα, όλες οι προβλέψεις για 
τον φετινό πληθωρισμό είναι εφιαλτικές. Για 
την Ελλάδα εκτιμάται ότι ο τιμάριθμος θα αγ-
γίξει - στο σύνολο του έτους - το 8,9%, ωστόσο 
ουδείς γνωρίζει το τελικό ποσοστό των αυξήσε-
ων. Υπενθυμίζεται ότι την Άνοιξη το  οικονομικό 
επιτελείο είχε αναθεωρήσει τις προβλέψεις του 
στο 5,5% και στη συνέχεια η ίδια η Κομισιόν τις 
αύξησε κοντά στην περιοχή του 9%.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμή-
σεις, οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με 
ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας σε τρόφιμα, καύ-
σιμα και ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά 
τον Ιούλιο οι όποιες συγκρίσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα γίνονται 
πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές.

Δηλαδή, σε περίπτωση που, π.χ., τον Σε-
πτέμβριο ο πληθωρισμός αγγίξει το 10%, θα 

EDITORIAL

σημαίνει πως οι τιμές των προϊόντων και της 
ενέργειας που θα κληθεί να καταβάλει ένα νοι-
κοκυριό θα έχουν κινηθεί ανοδικά διπλά και 
τριπλά, αφού και τον ίδιο μήνα του 2021 υπήρχε 
νέα αύξηση του πληθωρισμού.

Το φάντασμα του κορονοϊού 
Μέσα σε όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας προειδοποίησε για ένα «δύσκολο» Φθι-
νόπωρο και Χειμώνα στην Ευρώπη, λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19, με φό-
ντο τη χαλάρωση των μέτρων.

«Η Covid-19 παραμένει μια ύπουλη ασθέ-
νεια, δυνητικά θανατηφόρα», υπογράμμισε ο 
Χανς Κλούγκε, ο περιφερειακός διευθυντής του 
ΠΟΥ για την περιοχή της Ευρώπης, σε συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε. 

Ο Κλούγκε χαρακτήρισε την τρέχουσα κα-
τάσταση «παρόμοια με εκείνη του περασμένου 
καλοκαιριού» αλλά επέμεινε ότι «αυτή τη φορά 
το κύμα ωθείται από τις υποπαραλλαγές της 
Όμικρον», που είναι πιο μεταδοτικές.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση του αριθ-
μού των κρουσμάτων θα συνεχιστεί τους επό-

μενους μήνες, όταν τελειώσουν οι καλοκαιρινές 
διακοπές, ξανανοίξουν τα σχολεία και ξαναρχί-
σουν οι κοινωνικές επαφές σε κλειστούς χώ-
ρους, καθώς θα πέφτει η θερμοκρασία. 

Σε συνδυασμό με «τη μείωση της επιτήρη-
σης του ιού» μια τέτοια αύξηση προαναγγέλλει 
«ένα δύσκολο Φθινόπωρο και Χειμώνα» στην 
Ευρώπη, προειδοποίησε ο Κλούγκε. 

Οι χώρες, συνέχισε, θα πρέπει να επιτα-
χύνουν τον εμβολιασμό και να επαναφέρουν 
μέτρα, όπως τη χρήση της μάσκας, γιατί «θα 
είναι πολύ αργά» αν περιμένουν να φτάσει το 
Φθινόπωρο για να αναλάβουν δράση.

Με βάση τα παραπάνω, δεν ξέρουμε πό-
σοι και πώς θα καταφέρετε να ξεκλέψετε λίγο 
χρόνο και χρήμα αυτό το Καλοκαίρι για μια 
ανάπαυλα. Ελπίζουμε να το κατορθώσετε έστω 
για λίγες ημέρες, καθώς ο ερχόμενος Χειμώνας 
θα είναι πολύ δύσκολος για όλους μας. Σε κάθε 
περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Περιπτερούχων Αττικής εύχεται σε όλους 
τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, τους φί-
λους και τις οικογένειές σας ολόψυχα Καλές 
Διακοπές!
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ΠΡΟΧΩΡΕΙ 
Η ONLINE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ POS 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΦΟΡΙΑ

Μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τη 

διασύνδεση 600.000 ταμειακών μηχανών με 

τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ έρχεται 

και η online διασύνδεση των ταμειακών με τα 

POS που θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες για τις αποδείξεις που «κόβουν» 

τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η ΑΑΔΕ έχει κάνει ήδη γνωστές στην αγορά τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου της διασύν-
δεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, το 
οποίο στοχεύει στη διασφάλιση έκδοσης των 
νόμιμων παραστατικών πριν από οποιαδήποτε 
συναλλαγή μέσω τερματικών POS.

Το προηγούμενο διάστημα, μέσω διαβού-
λευσης η ΑΑΔΕ ζήτησε από επιχειρήσεις και 
φορείς να υποβάλουν παρατηρήσεις συνοδευό-
μενες από τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις για το 
συγκεκριμένο έργο. Κάτι και που έγινε.

Η online διασύνδεση των ταμειακών μηχα-
νών με τα POS εκτιμάται ότι θα κλείσει κάποια 
παράθυρα φοροδιαφυγής. Οπως έχουν δείξει 
οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, πολλές επιχειρήσεις στις 
συναλλαγές που έχουν με πελάτες τους με πι-
στωτικές ή χρεωστικές κάρτες «ξεχνούν» να 
κόψουν απόδειξη λιανικής ή κόβουν μικρότερη 
απόδειξη. Ενώ δηλαδή το POS δέχεται τη συ-
ναλλαγή ο καταστηματάρχης είτε δεν κόβει κα-
θόλου απόδειξη είτε εκδίδει απόδειξη αλλά με 
ένα μικρό ποσό, βάζοντας έτσι στο ταμείο του 
τον ΦΠΑ που έχει πληρώσει ο καταναλωτής.

Με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών 
με τα POS θα γίνεται πλήρης καταγραφή όλων 
των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα 
υπάρχει δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης από 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Επίσης θα αναπτυχθούν υποδομές και 
εφαρμογές για την παρακολούθηση των συ-
ναλλαγών των ταμειακών μηχανώνκαι την υπο-
στήριξητου μηχανισμού ελέγχου. Μετά την ολο-
κλήρωσή του, σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο 
για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, το μέτρο αναμένεται να περιορίσει 
τις απώλειες ΦΠΑ.

Στην Ελλάδα κάθε λεπτό χάνονται 1.008 
ευρώ λόγω φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ έναντι 
4.000 ευρώ στο σύνολο των χωρών της ΕΕ. Συ-
νολικά το 2019 η Ελλάδα έχασε έσοδα 5,3 δισ. 
ευρώ από την κλοπή ΦΠΑ η οποία συντελείται 
κυρίως μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων. Η 
χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή των χωρών με 
τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων ΦΠΑ (πρώτη η 
Ρουμανία το 2019 με 34,9%, δεύτερη η Ελλάδα 
με 25,8%).
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Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αποκαθίσταται έτσι 
μια αδικία, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε λίγες 
εβδομάδες, διεκπεραιώθηκαν 3 εκατομμύρια 
αιτήσεις, σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι ει-
σπράττουν, ήδη, ποσά από 18 έως και 600 ευρώ, 
και συνολικά πιστώνονται 260 εκατομμύρια 
ευρώ σε λογαριασμούς πολιτών, ενώ όπως είπε, 
θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ 
για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκ-
δόθηκαν τον Ιούνιο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή η ενί-
σχυση σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις και 
επιδοτήσεις, που επίσης ισχύουν, μετριάζει το 
βάρος των ανατιμήσεων από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση στην Ενέρ-
γεια.

Τόνισε επίσης ότι η οικονομική ενίσχυση 
γίνεται εφικτή χάρη στην ανάπτυξη που δίνει 
δημοσιονομικό χώρο, σημείωσε ότι οι τιμές του 
φυσικού αερίου εξαπλασιαστήκαν από πέρσι, 
και τόνισε:

«Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κό-
στος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μία 
παγκόσμια πρόκληση, που ζητά ευρωπαϊκή 
απάντηση. Απάντηση, που η χώρα μας θα δι-
εκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μεταξύ, ωστόσο, η 
κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό 
περιθώριο ώστε να προστατεύει την αγοραστική 
δύναμη των πολιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν 
και όρια. Και όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις 
λέει, απλώς, εύκολα ψέματα».

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει 
ως εξής:

«Η Πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμη όπλο στη 
μάχη κατά της ακρίβειας, που πολιορκεί όλες 
τις χώρες και όλα τα νοικοκυριά: η εφαρμογή 
Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά 
τους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο 
ρεύμα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και 
τον Ιούνιο. Αποκαθιστούμε, έτσι, μία αδικία.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, διεκπεραιώ-
θηκαν 3 εκατομμύρια αιτήσεις. Και σχεδόν 2 
εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν, ήδη, ποσά 
από 18 έως και 600 ευρώ. Κάτι που σε συνδυ-

Ενώ θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια 
ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που 
εκδόθηκαν τον Ιούνιο.

Πρόκειται για μία ακόμη δράση ανακού-
φισης. Που γίνεται δυνατή, όμως, χάρη στην 
ανάπτυξη η οποία μας προσφέρει μεγαλύτερο 
δημοσιονομικό χώρο. Αλλά και χάρη στην επι-
λογή μας τα οφέλη από αυτήν να επιστρέφουν 
στην κοινωνία. Γιατί ξέρω καλά την καθημερινή 
πίεση που ασκεί ο εισαγόμενος πληθωρισμός. 
Σε αυτόν υψώνουμε τώρα άλλο ένα ανάχωμα. 
Που προφανώς θα το ήθελα μεγαλύτερο. Αλλά 
που πρέπει να ζυγίζεται στο μέτρο της πραγμα-
τικότητας και των εθνικών μας αντοχών.

Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι επίσης στο-
χευμένη παρέμβαση. Συνοδεύει, άλλωστε, και 
την εξουδετέρωση στην πράξη της ρήτρας ανα-
προσαρμογής που θα τεθεί σε εφαρμογή από 
τον Αύγουστο. Θέλω να θυμίσω, όμως, ότι ήδη 
οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν 6πλασιαστεί 
σε σχέση με πέρυσι. Καμία κυβέρνηση δεν μπο-
ρεί να καλύψει μία τέτοια αύξηση. Μπορεί μόνο 
να την περιορίζει. Και αυτό κάνουμε με πρωτο-
βουλίες, όπως η σημερινή, που καλύπτει το 60% 
των αυξήσεων που έχουν μεσολαβήσει.

Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος 
της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μία παγκό-
σμια πρόκληση, που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. 
Απάντηση, που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι 
να δοθεί. Στο μεταξύ, ωστόσο, η κυβέρνηση θα 
εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε 
να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πο-
λιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν και όρια. Και 
όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις λέει, απλώς, 
εύκολα ψέματα.

Δεν θα κρύψω ότι η παγκόσμια συγκυρία 
είναι δύσκολη. Και παντού, κάθε μέτρο μοιά-
ζει μικρό μπροστά στις μεγάλες ανάγκες. Αλλά 
γνωρίζω καλά και τις ικανότητες που δείξαμε 
στις δοκιμασίες που ζήσαμε. Όπως και τη δύνα-
μη της ενότητας και της σταθερότητας. Ένα, λοι-
πόν, μπορώ να υποσχεθώ: Ότι θα είμαστε δίπλα 
σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, μέχρι να 
περάσει και αυτή η τρικυμία. Μέχρι να βγούμε 
ξανά νικητές. Όλοι μαζί!».

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

POWER PASS: 
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΛΛΑ 40 ΕΚΑΤ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
Τι ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε 

Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, 

μέχρι να περάσει και αυτή η 

τρικυμία. Μέχρι να βγούμε ξανά 

νικητές. Όλοι μαζί!» τόνισε 

ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης σε δήλωσή του με 

αφορμή την ενεργοποίηση από 

σήμερα των αποζημιώσεων του 

Power Pass στους καταναλωτές 

για μέρος των αυξήσεων στο 

ρεύμα από τον περασμένο 

Δεκέμβριο.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ασμό με άλλες εκπτώσεις και επιδοτήσεις, που 
επίσης ισχύουν, μετριάζει το βάρος των ανα-
τιμήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
την παγκόσμια κρίση στην Ενέργεια. Συνολικά, 
260 εκατομμύρια ευρώ πιστώνονται σε λογα-
ριασμούς πολιτών, που ειδοποιούνται από την 
πλατφόρμα ή με μήνυμα στον υπολογιστή τους. 
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μπείτε στο www.peripteranews.gr 
και ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα που αφορούν 

στον κλάδο καθώς και για την καθημερινή επικαιρότητα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν την υιοθέτηση ίδιου καθεστώτος ρύθ-
μισης ασφαλιστικών οφειλών με αυτό που ισχύει σήμερα για τις οφειλές στην 
Εφορία, με την πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών από 12 δόσεις που είναι 
σήμερα να διαμορφώνεται σε 24, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάνει και 
τις 48 και την παραγραφή οφειλών προς τοΚέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλώνεφόσον έχει παρέλθει 10ετία και όχι 20ετία που ισχύει σήμερα.

Οι δύο βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου θα προβλέπουν τα εξής:
Αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης. Μέχρι σήμερα οι οφειλέτες στον e-ΕΦ-

ΚΑ είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφο-
ρές σε έως 12 δόσεις. Με τη διάταξη που προωθείται οι δόσεις θα διπλασια-
στούν σε 24, εφαρμόζοντας το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις οφειλές στην 
Εφορία.

Εκτός από τις 24 δόσεις θα προβλέπονται και 48 δόσεις μόνο στην περί-
πτωση που η οφειλή καταλογίστηκε από τη διοίκηση μετά από καταγγελία η 
επιτόπιο έλεγχο. Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία θα δώσει ανάσα 
σε περίπου 200.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ με «φρέσκα» χρέη.

Η ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,95% αν οι δόσεις 

δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει ακόμη και στο 5,95% αν οι δόσεις φτάνουν έως 
τις 24. Αυτό ισχύει για να έχουν κίνητρο οι οφειλέτες να πληρώνουν το χρέος 
σε όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό δόσεων.

Ο διπλασιασμός των δόσεων θα ωφελήσει: α) 96.837 οφειλέτες, οι οποίοι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ στο τέλος Ιουνίου 2022 ήταν ενταγμένοι 
στις 12 δόσεις, καθώς θα τους μειώσει το ποσό της μηνιαίας δόσης, και β) 
περίπου 90.000 οι οποίοι έχασαν την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στο πρώτο 
εξάμηνο του 2022. Νέα διάταξη θα ρυθμίζει οριζόντια και αναδρομικά το ζή-
τημα της παραγραφής ασφαλιστικών οφειλών στη δεκαετία. Μελετάται στην 
παραγραφή να εντάσσονται οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί εγκαίρως από το 
αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας ή/και δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως 
διακοπτικά της παραγραφής μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπρα-
ξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.).

Βασικό ζητούμενο είναι να έχει παρέλθει δεκαετία πριν από τη βεβαίωση 
της οφειλής ή στη συνέχεια μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων. 
Η νέα ρύθμιση θα αφορά την περίοδο 2006 - 2012.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ:
 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ
Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Παραγραφή χρεών στη δεκαετία και 24 δόσεις για ασφαλιστικές οφειλές θα προβλέπει το υπό κατάρτιση 

νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Αυγούστου, 

προκειμένου τον επόμενο μήνα να ψηφιστεί από τη Βουλή.
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Ελλάδας και στα σημεία βελτίωσης της χώρας 
ως προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Παράλληλα η κ. Zigoslu μετέφερε την 
εμπειρία της σε σχέση με την επενδυτική δρα-
στηριότητα της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα 
για το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη τονίζοντας 
ότι «μετά την εξαγορά το 2018 η επένδυση ξε-
πέρασε τα 30 εκατ. δολάρια με στόχο τον πλήρη 
μετασχηματισμό της ΣΕΚΑΠ σε μια σύγχρονη 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγική μο-
νάδα».  

Σύμφωνα με την κ. Zigoslu, η Ελλάδα αποτε-
λεί πλέον έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό 
στην Ευρώπη με ισχυρά «χαρτιά» τη γεωγραφική 
της θέση, τις υποδομές μεταφορών και logistics, 
τις ψηφιακές υποδομές και τις σημαντικές δεξι-
ότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. 

Όπως τόνισε, στη συνέχεια, βασικοί παρά-
γοντες για τη διαμόρφωση ενός θετικού επεν-
δυτικού κλίματος στην Ελλάδα  που θα ενδυνα-
μώσει ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της οικονομίας είναι η πολιτική σταθερότητα, το 
σταθερό και προβλέψιμο  φορολογικό περιβάλ-
λον, η αξιοπιστία των υποδομών μεταφορών, τη-
λεπικοινωνιών και ενέργειας, η ρευστότητα και 
η διαθεσιμότητα κεφαλαίων καθώς και οι πολι-
τικές για τη βιωσιμότητα.    

Ολοκληρώνοντας η κ. Zigoslu επεσήμανε 
ότι «η JTI είναι συνεπής και σταθερός επενδυτής 
στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να μείνουμε και 
βλέπουμε την επένδυσή μας στην αγορά και στο 
εργοστάσιο συνολικά ως τη δική μας συμβολή 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». 

Εύσημα στη συνολική επένδυση της JTI στην 
Ελλάδα για τον πλήρη μετασχηματισμό του ερ-
γοστασίου της πρώην ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη σε μια 
σύγχρονη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, παρα-
γωγική μονάδα, απέδωσε χθες ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, 
απευθυνόμενος στη διευθύνουσα σύμβουλο της 
JTI Ελλάδας κ. Lili Zigoslu η οποία συμμετείχε 
στο ίδιο panel με τον υπουργό, στο 5ο InvestGR  
Forum 2022. O κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
πρόσφατη επενδυτική δράση στη Βόρεια Ελλά-
δα» ενώ σημείωσε ότι «είχε πέρυσι την ευκαι-
ρία να παραστεί στο εργοστάσιο της Ξάνθης στο 
πλαίσιο της επετείου των 40 χρόνων συνεχούς 
επενδυτικής παρουσίας της JTI στην Ελλάδα και 
να αντιληφθεί προσωπικά» – όπως τόνισε – ότι 

«όχι μόνο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανα-
μορφώσεις στην παραγωγική μονάδα αλλά και 
ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα αντίστοιχα ερ-
γοστάσια του εξωτερικού». 

Στην εκδήλωση, προσκεκλημένος της JTI 
Ελλάδας και της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. 
Lili Zigoslu, παραβρέθηκε ο Πρέσβης της Ια-
πωνίας στην Ελλάδα κ. NAKAYAMA Yasunori ο 
οποίος στη συνομιλία του με τον κ. Γεωργιάδη 
αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που 
δείχνουν ιαπωνικές εταιρίες για νέες επενδύ-
σεις στην Ελλάδα και την προοπτική επίσκεψης 
αντιπροσωπείας Ιαπώνων επιχειρηματιών στην 
χώρα μας.

Κατά την ομιλία της, η Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος της JTI Ελλάδας, κ. Lili Zigoslu ανα-
φέρθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

EΠIKAIΡOTHTA

Η LILI ZIGOSLU, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ JΤΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΟ 5Ο INVEST GR FORUM 2022:

«Η JTI ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Εύσημα του υπ. Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη 
στην επένδυση στην Ξάνθη

Συζήτηση για τις ιαπωνικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα στο περιθώριο του 5ου 
InvestGR Forum μεταξύ κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, πρέσβη κ. Yakanama 
Yasunori και διευθύνουσας συμβούλου 
JTI στην Ελλάδα κ. Lili Zigoslu.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟ ΤΩΝ 
ΠΥΛΩΝ 

 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται βελτιώσεις στη ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι 
το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές 
ανάλογα με τον αριθμό και το ποσό των δόσεων που θα εξοφλούν οι οφειλέτες. Το ποσό 
του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο η εφορία δεν θα μπορεί να «βάζει χέρι» θα αυ-
ξάνεται εφόσον ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει τα χρέη του και έχει καταβάλει δύο δόσεις, 
έχει δηλώσει τον λογαριασμό για τον οποίο ζητά εξαίρεση από τις κατασχέσεις και πλη-
ρώνει εμπρόθεσμα τις δόσεις. Συγκεκριμένα, για τους οφειλέτες που είναι συνεπείς 
στις ρυθμίσεις τους ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός θα «κτίζεται» ως εξής:

● Ο φορολογούμενος αφού υπαχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις 
των ρυθμισμένων οφειλών του για να μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του 
ακατάσχετου ορίου στον τραπεζικό του λογαριασμό.

● Ως βάση υπολογισμού για την αναπροσαρμογή του ορίου θα λαμβάνεται υπόψη το 
άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό θα εφαρμόζεται ο πρώτος 
συντελεστής 3, ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού. Για παρά-
δειγμα, εάν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 500 ευρώ με την έναρξη της νέας διαδικασίας 
ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500x3) από 1.250 ευρώ που 
ισχύει για όλους.

● Αν η δόση ή οι δόσεις στον βαθμό που εξυπηρετούνται παράλληλα με περισσότε-
ρες από μία ρυθμίσεις που μετρά ως βάση αναφοράς είναι για παράδειγμα 50 ευρώ, με 
την εφαρμογή συντελεστή 3, οδηγεί σε αποτέλεσμα 150 ευρώ. Επειδή το ποσό υπολεί-
πεται των 1.250 ευρώ του ακατάσχετου, το όριο των 1.250 ευρώ παραμένει αμετάβλητο.

● Με την πάροδο του χρόνου και υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται, ο 
συντελεστής θα αυξάνεται.

● Ανάλογα με το πλήθος των δόσεων η αύξηση του πολλαπλασιαστή που θα οδηγεί 
στο ακατάσχετο θα ποικίλλει.

● Οσο πλησιάζει ο χρόνος για την πλήρη εξόφληση της οφειλής, το ακατάσχετο ποσό 
θα φτάνει στο ανώτατο όριο με την εφαρμογή του μέγιστου συντελεστή 4,5.

● Τα όρια του ακατάσχετου θα καθορίζονται κάθε μήνα και θα ισχύουν για έναν 
μήνα.

Στην ενεργοποίηση του προοδευτικά ακατάσχετου 

τραπεζικού λογαριασμού θα προχωρήσει η 

κυβέρνηση το προσεχές διάστημα, υλοποιώντας 

μια παρέμβαση που έχει εξαγγελθεί πολλές 

φορές από το 2019 έως σήμερα.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος ανακοινώθηκαν στις 28/4 τα αρχικά αποτελέ-
σματα υποβολών μονοκατοικιών/μεμονωμένων 
διαμερισμάτων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν 
87.246 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 40.012 χαρα-
κτηρίστηκαν αρχικά ως επιλέξιμες και οι 47.234 
ως επιλαχούσες. Στη φάση των αιτήσεων δεν 
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά φακέλου συμμε-
τοχής. Για τις αρχικά επιλέξιμες αιτήσεις, στις 
20/5/2022 ξεκίνησε η περίοδος ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
και ιδίως της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 
(ΗΤΚ), η οποία λήγει στις 7/9/2022, σύμφωνα με 
τη νέα παράταση.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, ήδη στο διάστημα από 
20/5 δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι έχουν συ-
μπληρώσει ψηφιακά τα δικαιολογητικά υπαγω-
γής και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η 
οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και τη δι-
ασταύρωση των στοιχείων νομιμότητας, χρήσης, 
επιφανείας και παλαιότητας του ακινήτου, και εν 
τέλει για την κατάταξη των αιτήσεων.

Επίσης, τονίζεται ότι για τη μεγάλη πλειοψη-
φία των αιτήσεων (πλην ειδικών περιπτώσεων 

και πρόσφατης απόκτησης) ο έλεγχος των δι-
καιολογητικών, των στοιχείων και η αξιολόγηση-
κατάταξη γίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά από 
το πληροφοριακό σύστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΤΕΕ, παρά τον δι-
αρκώς αυξανόμενο ρυθμό της ολοκλήρωσης 
διαδικασιών από ενδιαφερόμενους και τους 
συμβούλους τους, εκκρεμούν ακόμη πολλές χι-
λιάδες αρχικά επιλέξιμων αιτήσεων για συμπλή-
ρωση δικαιολογητικών και ΗΤΚ.

Έτσι, όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά και Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
εντός της προθεσμίας που λήγει στις 7/9/2022 
κινδυνεύουν να μην ενταχθούν στους Προσω-
ρινούς Πίνακες Επιλέξιμων-Επιλαχουσών αι-
τήσεων που θα εκδοθούν ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής 
του Προγράμματος και αντιθέτως να καταταγούν 
στους πίνακες Απορριπτέων Αιτήσεων.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΕΕ, το διάστημα μέ-
χρι τις 7/2 θεωρείται κρίσιμο για την ολοκλήρω-
ση των εκκρεμών αιτήσεων και καλούνται όλοι 
να συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που τους αφορούν, ώστε να υπάρ-

ξουν γρήγορα τα οριστικά αποτελέσματα και να 
ολοκληρωθούν η ηλεκτρονική διαδικασία και η 
ένταξη των προτάσεων, ώστε να γίνει νωρίτερα, 
ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα, η χρημα-
τοδότηση των έργων και η λήψη της προκαταβο-
λής της ενίσχυσης για τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται, ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του 
Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που σχε-
δίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλά-
δα 2.0). Στο πλαίσιο του έργου επιχειρείται μία 
ευρείας κλίμακας προσπάθεια εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κατοικίες και πολυκατοικίες σε 
όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύ-
κλο έχει προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης 632 
εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε όλες τις 
κατηγορίες εισοδημάτων, με έμφαση και υψηλά 
ποσοστά ενίσχυσης στα αδύναμα νοικοκυριά. 
Παράλληλα από την υλοποίηση των παρεμβάσε-
ων που θα ξεπεράσουν σε ύψος το 1 δισ. ευρώ 
αναμένεται σημαντική ενίσχυση του κατασκευ-
αστικού τομέα αλλά και των μηχανικών σε όλη 
τη χώρα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 

Παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 η προθεσμία 

υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου για τις 

αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», που 

έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες, ανακοίνωσε το 

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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EΠIKAIΡOTHTA

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 115 ΕΥΡΩ 
ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Τη δυνατότητα 

πρόωρης 

συνταξιοδότησης, αλλά 

με μείωση έως 115 

ευρώ τον μήνα έχουν 

χιλιάδες ασφαλισμένοι. 

Πρόκειται για μια 

δυνατότητα που 

παρέχει ο νόμος 

σε ασφαλισμένους 

που πληρούν 

συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και 

έρχεται σε μια 

περίοδο, όπου υπάρχει 

αυξημένη κινητικότητα 

όσον αφορά στην έξοδο 

από τον εργασιακό 

βίο όπως δείχνουν 

και τα στοιχεία από 

τις αιτήσεις που 

κατατίθενται τα 

τελευταία χρόνια.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η μείωση των 115 ευρώ τον μήνα επιβάλλεται στο 
ποσό της εθνικής σύνταξης και όχι της ανταποδο-
τικής, δηλαδή των εισφορών που κατέβαλε ο κάθε 
ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση επι-
βάλλεται στα 345 ευρώ (εθνική σύνταξη για 15ετή 
ασφάλιση) ή στα 384 ευρώ (για τουλάχιστον 20 έτη 
ασφάλισης). Εξαιρείται έτσι το ανταποδοτικό κομμά-
τι, που ακόμη και στις περιπτώσεις με λίγα χρόνια 
ασφάλισης σε μέσα επίπεδα καλύπτει περί το 50% 
των συνολικών αποδοχών.

Συνεπώς το ανώτατο όριο μείωσης σύνταξης σε 
περίπτωση εξόδου με μειωμένη είναι 115,2 ευρώ, 
δηλαδή 30%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η μεί-
ωση να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Αυτό το γεγονός 
καθιστά αρκετά ελκυστική την επιλογή της μειωμέ-
νης καθώς η μείωση είναι μικρή, ενώ υπάρχει η δυ-
νατότητα εξόδου πολύ νωρίτερα από τα 62 που είναι 
το γενικό όριο χορήγησης μειωμένης σύνταξη ή με 
40 συνολικά έτη ασφάλισης για την πλήρη.

Tα «μυστικά» για έξοδο με μειωμένη 
σύνταξη είναι τα εξής:

● Ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) προ-
βλέπει στις περιπτώσεις των μειωμένων συντάξεων, 
η μείωση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της εθνικής 
σύνταξης (π.χ. 384 ευρώ - 30% = 268,8 ευρώ) και όχι 
στην ανταποδοτική, η οποία καταβάλλεται πλήρης σε 
κάθε περίπτωση και μάλιστα με τα νέα αυξημένα πο-
σοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση.
● Με βάση τα ισχύοντα το πέναλτι πρόωρης συντα-
ξιοδότησης με μειωμένες αποδοχές κυμαίνεται στο 
6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου άρα έως 30% 
εάν κάποιος συνταξιοδοτηθεί το 62ο έτος της ηλικί-
ας (αντί του 67ου), αλλά αυτή η μείωση περιορίζεται 
μόνο στο ποσό της εθνικής σύνταξης των 345 ευρώ 
για 15ετή περίοδο ασφάλισης έως 384 για 20ετή 
ασφάλιση (δηλαδή η περικοπή ξεκινά από 21 ευρώ 
ανά έτος). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μείωση «περιορί-
ζεται» στα 115 ευρώ τον μήνα.
● Στις μειωμένες συντάξεις λόγω γήρατος, το ποσό 
της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά ένα διακοσιο-
στό (1/200) για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη 
συμπλήρωση του προβλεπόμενου έτους ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη γήρατος. Για παράδειγμα, εάν ζη-

τήσετε στα 62 σας έτη τη σύνταξη που θα παίρνατε 
πλήρη στα 67, θα λάβετε το ποσό της εθνικής σύ-
νταξης (που θα χορηγούνταν στην περίπτωσή σας) 
μειωμένο κατά 30% (60 μήνες/200). Το ποσό της 
ανταποδοτικής σύνταξης δεν μειώνεται.

Μειωμένη σύνταξη λαμβάνουν:

● Οσοι έχουν κλείσει το 62ο έτος και έχουν 4.500 
ένσημα (3.600 πραγματικά και τουλάχιστον 900 πλα-
σματικά). Ταυτόχρονα την τελευταία 5ετία (57ο - 61ο) 
έχουν τουλάχιστο 100 ένσημα κάθε χρόνο (750 έν-
σημα για ασφαλισμένους μετά την 31/12/1992 κα-
θώς και οι ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.ά.). 
Πρόκειται για μείωση ύψους 115 ευρώ τον μήνα.
● Οσοι έχουν βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και βγαί-
νουν στο 60ό (αντί το 62ο) έτος. Ως προϋπόθεση 
τίθεται η συμπλήρωση 7.500 ΒΑΕ ενσήμων, εκ των 
οποίων τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια. Εδώ η μείω-
ση είναι 46 ευρώ τον μήνα.
● Οι μητέρες που είχαν ανήλικο την περίοδο 2010-
12 και τουλάχιστον 5.500 ένσημα. Με ανήλικο και 
5.500 το 2010 λάμβαναν μειωμένη στο 50ό έτος και 
πλέον το έτος που προκύπτει (ορίστηκε) κατά τη συ-
μπλήρωση του 50ού έτους με βάση τις αυξήσεις των 
ηλικιακών ορίων που αποφασίστηκαν το 2015 (3ο 
Μνημόνιο).
● Μειωμένη σύνταξη λαμβάνουν και οι ανάπηροι, 
όπου το πέναλτι είναι το πιο αυστηρό και φτάνει ακό-
μη και τα 182 ευρώ. Οσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 
κάτω από 67% λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύντα-
ξης (345 ευρώ για 15ετία και 384 ευρώ για 20ετή 
ασφάλιση). Οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 
67% έως και 79,99% λαμβάνουν το 75% της εθνικής 
σύνταξης. Ολόκληρη την εθνική σύνταξη λαμβάνουν 
όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%.
● Σε περίπτωση πρόωρης και μειωμένης συνταξιο-
δότησης με 15ετία, το πέναλτι είναι 103,5 ευρώ την 
πενταετία. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και εάν ερ-
γαστεί κάποιος μέχρι το 67ο έτος, απλώς θα βελτιώ-
σει ελάχιστα το κλάσμα της ανταποδοτικής σύνταξης, 
ενώ θα χάσει συντάξεις 60 μηνών και θα πληρώσει 
εισφορές αντίστοιχου διαστήματος κ.λπ.
● Μια μειωμένη σύνταξη γήρατος δεν μπορεί ποτέ να 
μετατραπεί σε πλήρη.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022: 

ΜΕΧΡΙ 
ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΥΠΟΒΟΛΗ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί από τις 30 Μαρτίου, η χρονική αυτή παράταση 
κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθη-
κών που επικρατούν, για να διευκολυνθούν οι φορο-
λογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, 
εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκού-
ρας και ο υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος 
έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Η Κυβέρνηση, 
έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και του αυξημένου 
φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το 
τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης 
που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω 
της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των 
εργασιών πολιτών και λογιστών που νοσούν, προ-
χωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. 
Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, 
ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη δια-
δικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους».

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις 

(Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου 
θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 
2022.

Να σημειωθεί πως το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνι-
κών Ελευθέρων Επαγγελματιών είχαν ζητήσει από 
το οικονομικό επιτελείο τη μεταφορά της καταλη-
κτικής ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων 
φυσικών και νομικών προσώπων στις 30 Σεπτεμβρί-
ου και ταυτόχρονα τη μεταφορά της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής στοιχείων στο myDATA μαζί 
με τις φορολογικές δηλώσεις.

Οι λογιστές τόνιζαν μεταξύ άλλων πως τις τελευ-
ταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση 
των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα μας και 
πως ως επάγγελμα που έρχεται σε καθημερινή επα-
φή με πλήθος κόσμου, οι φοροτεχνικοί δεν έχουν 
μείνει ανεπηρέαστοι.

Οι λογιστές σημείωναν ακόμη πως αν και οι φο-
ρολογικές δηλώσεις είναι ανοιχτές για υποβολή από 
τα τέλη Μαρτίου, στο ενδιάμεσο, έχουν προκύψει 
δεκάδες νέες υποχρεώσεις (επικαιροποίηση στοι-
χείων επικοινωνίας, fuel pass, power pass, αντικα-
τάσταση ηλεκτρικών συσκευών, κ.α.) που ενώ δεν 
είναι υποχρέωση του λογιστή, αρκετοί πολίτες που 
δεν είναι σε θέση να κάνουν μόνοι τους τις δηλώ-
σεις αυτές στρέφονται στους λογιστές τους.

Με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, 

παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.
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OIKONOMIA

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, την οποία κοι-
νοποίησε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων, περισσότεροι από 38 εκατομμύρια άν-
θρωποι στην Ευρώπη δεν αντέχουν οικονομικά 
να πάνε διακοπές για μια εβδομάδα παρά το ότι 
εργάζονται. Η κρίση του κόστους ζωής προσθέ-
τει πίεση στους εργαζόμενους και αυξάνονται 
τα ποσοστά που δείχνουν τον αγώνα τους να τα 
βγάλουν πέρα και ότι οι διακοπές γίνονται ακόμη 
πιο απρόσιτες. Το ποσοστό του πληθυσμού που 
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για διακο-
πές έχει αυξηθεί σε περισσότερα από τα μισά 
κράτη-μέλη της ΕΕ από το 2019 ενώ ακόμη και 
το ποσοστό των εργαζομένων που δεν είχε αυτή 
την οικονομική δυνατότητα έχει αυξηθεί σε 11 
χώρες.

Η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Λιθουανία 
έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων 
που δε μπορούν να φύγουν διακοπές για μια 
εβδομάδα. Η Ιταλία (8 εκατομμύρια), η Ισπανία 
(4,6 εκατομμύρια) και η Γαλλία (4,1 εκατομμύ-
ρια) έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων 
που χάνουν τις διακοπές. Αυτό συμπίπτει με την 
αύξηση του ποσοστού των κερδών των ευρωπα-
ϊκών εταιρειών, που σημαίνει ότι τα στελέχη και 
οι μέτοχοι συσσώρευσαν περισσότερα χρήματα 
οι ίδιοι εις βάρος των εργαζομένων.

Χώρες όπου το ποσοστό των εργαζομένων 
που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομι-
κά στις διακοπές αυξάνεται:

Τα στοιχεία βασίζονται σε ανάλυση του Ευ-
ρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου επάνω 
στα «μικροδεδομένα» της Eurostat, τα οποία δεν 
είναι δημοσίως διαθέσιμα. Ο συνολικός αριθμός 
των εργαζομένων που δεν αντέχουν οικονομικά 
να πάνε διακοπές υπολογίστηκε από το ΕΣΙ με 
βάση τα ποσοστά που παρέχει η Eurostat.

Η «φτώχεια των διακοπών» είναι πολύ πιθα-
νό να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέ-
λεσμα της κρίσης του κόστους ζωής και του πλη-
θωρισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τους 
εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη να λάβουν μια 
αξιοπρεπή αύξηση μισθών αυτό το καλοκαίρι. Η 
ΣΕΣ ζητά επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται οι μισθοί 
στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. και οι εθνικές κυβερνήσεις 
πρέπει επίσης να στηρίξουν τους εργαζόμενους 
με μέτρα που θα αμβλύνουν την κρίση των τιμών 

ΓΣΕΕ: 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,6 ΕΚΑΤ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα έρευνα του Ευρωπαϊκού 

Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας 

κατέχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων που δεν μπορούν 

να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας.

της ενέργειας και των τροφίμων και θα παρά-
σχουν εισοδηματική στήριξη.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΣΕΣ 
Esther Lynch δήλωσε ότι:

«Αυτό το καλοκαίρι η διαβίωση σίγουρα δεν 
είναι εύκολη για εκατομμύρια εργαζόμενους που 
δεν αντέχουν οικονομικά να κάνουν ένα διάλειμ-
μα με τις οικογένειές τους παρά τη σκληρή δου-
λειά τους σε εβδομαδιαία βάση.»

«Οι διακοπές δεν πρέπει να είναι πολυτέ-
λεια. Οι διακοπές είναι σημαντικό μέρος της 
διασφάλισης της υγείας και της ευημερίας των 
εργαζομένων αλλά φαίνονται πολύ μακρινές για 
πολλούς που αγωνίζονται απλώς να έχουν φαγη-
τό στο τραπέζι τους και να πληρώσουν το ενοίκιο 
εν μέσω της κρίσης του κόστους ζωής».

«Στον αντίποδα βρίσκονται τα αφεντικά που 

χρησιμοποίησαν την πανδημία για να κερδίσουν 
ακόμη περισσότερα από τα κέρδη που παράγο-
νται από το εργατικό δυναμικό τους. Η αυξανό-
μενη «ανισότητα των διακοπών» δείχνει ότι η 
ευρωπαϊκή οικονομία δεν λειτουργεί για τους 
εργαζόμενους».

«Η Ε.Ε. και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν 
ευθύνη να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ως το καλύτερο 
μέσο για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι λαμ-
βάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί και έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να απολαμβάνουν τη 
ζωή αντί απλώς να επιβιώνουν.»

«Χωρίς μια δίκαιη αύξηση μισθών, οι εργο-
δότες και οι πολιτικοί θα δουν ότι επιστρέφοντας 
από τις δικές τους καλοκαιρινές διακοπές θα 
αντιμετωπίσουν ένα φθινόπωρο οργής που θα 
ακολουθηθεί από έναν χειμώνα δυσαρέσκειας».
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Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας του ΕΦΚΑ, που τέθηκε σε λειτουργία 
στις 13 Ιουλίου και αποτελεί το πιο πρόσφατο εγχείρημα του Φορέα για τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης και της καθημερινότητας των πολιτών «υπό-
σχεται» να μειώσει στην πράξη το χρόνο έκδοσης των συντάξεων. Με τη 
νέα ψηφιακή πλατφόρμα ο εν αναμονή συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα 
να βρίσκεται σε άμεση, ψηφιακή επαφή με τον εισηγητή του φακέλου του, 
να καταθέτει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για την αίτησή του, να παρα-
κολουθεί την πορεία του αιτήματός του και να ανταλλάσσει πληροφορίες 
και δεδομένα με τον ΕΦΚΑ εύκολα, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές. 
Σε συνδυασμό με την λειτουργία του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555, 
παρέχεται πλέον στον εν αναμονή συνταξιούχο μια ολοκληρωμένη εξυπη-
ρέτηση που καταργεί στη πράξη την ταλαιπωρία και το έλλειμμα επικοινω-
νίας με τον Οργανισμό.

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας βάζει τέλος στις συνεχείς επισκέ-
ψεις στα καταστήματα, στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και στις καθυ-
στερήσεις που προκύπτουν από την ταχυδρομική αλληλογραφία. Μέχρι 
πρότινος, οι πολίτες αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν με τους εισηγητές 

των συνταξιοδοτικών τους φακέλων είτε γιατί δε γνώριζαν πού να απευ-
θυνθούν, είτε γιατί δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα. Έτσι, αναγκάζονταν να 
επισκεφθούν αλλεπάλληλες φορές τα κοντινότερα υποκαταστήματα του 
ΕΦΚΑ προκειμένου να μάθουν κάτι νεότερο για την πορεία της σύνταξής 
τους ενώ παράλληλα εισηγητές και εν αναμονή συνταξιούχοι «χάνονταν» 
στην αλληλογραφία η οποία καθυστερούσε από δεκάδες μέρες έως μήνες 
να παραδοθεί.

Αναλυτικά, το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας ήρθε να καταπολεμήσει 
όλες αυτές τις δυσλειτουργίες και να καταργήσει:

α. Την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου. Ο ΕΦΚΑ αποστέλλει εκατο-
ντάδες χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο σε ασφαλισμένους όπου τους ζητά 
μια σειρά από δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο συνταξιοδο-
τικός τους φάκελος. Αυτό πέραν του γεγονότος ότι είναι χρονοβόρο έχει 
ένα τεράστιο διοικητικό και οικονομικό κόστος που πλέον εξαλείφεται.

β. Την υποχρέωση επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα για την προ-
σκόμιση εγγράφων. Με το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας, όποιο επιπλέ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΘΕ 

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ον δικαιολογητικό απαιτείται θα μπορεί ο ασφαλισμένος να το αναρτά μέσα 
στην πλατφόρμα και να το αποστέλλει με τη μορφή pdf ή doc. Με αυτόν τον 
τρόπο καταργούνται χιλιάδες επισκέψεις από και προς τα υποκαταστήματα 
εξοικονομώντας χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τους πολίτες όσο και για 
τους υπαλλήλους.

γ. Την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Μόνο κατ΄ εξαίρεση θα καλεί ο 
υπάλληλος τον πολίτη στο τηλέφωνο. Όλη η επικοινωνία μεταξύ τους θα 
γίνεται μέσω του ειδικού chat room που έχει στηθεί μέσα στην πλατφόρ-
μα και επιτρέπει την επικοινωνία των δυο μερών σε πραγματικό χρόνο. 
Αυτό με τη σειρά του θα περιορίσει σημαντικά τις κλήσεις που γίνονται 
καθημερινά και προς το 1555 με βασικό ερώτημα το «πότε θα εκδοθεί η 
σύνταξη μου».

Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο πρώτος Οργανισμός του Δημοσίου Τομέα που κα-
ταργεί αναχρονιστικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως η αλληλογραφία, και 
προχωρά σε μια τέτοια μεταρρύθμιση η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
και σε πολλούς άλλους Φορείς του Δημοσίου που εξυπηρετούν καθημε-
ρινά πολίτες. Τόσο οι 56 ψηφιακές υπηρεσίες που έχει «εγκαινιάσει» ο 

Φορέας τα τελευταία χρόνια όσο και η ενιαία τηλεφωνική γραμμή εξυπη-
ρέτησης 1555, που έχει βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες, 
αποδεικνύουν ότι ο Φορέας στοχεύει να καταργήσει μια και καλή τις συν-
θήκες ταλαιπωρίας που βίωναν οι ασφαλισμένοι τόσα χρόνια. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το 1555, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7ημέρες την εβδο-
μάδα, μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες λειτουργίας έχει απαντήσει πάνω 
από 2,5 εκατομμύρια κλήσεις. Επιπλέον, 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας του. Ο ενιαίος αριθμός εξυπη-
ρέτησης 1555 έχει ενοποιήσει τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λει-
τουργούσαν, μέχρι σήμερα, και είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέ-
ρει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πολίτες, 
συμβάλλοντας στην ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεμών τους υποθέσεων.

Η νέα υπηρεσία «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» είναι προσβάσιμη 
μέσα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr και την ενιαία δι-
κτυακή πύλη του δημοσίου www.Gov.gr. Την υπηρεσία αυτή μπορούν να 
την χρησιμοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι εφόσον προηγουμένως έχουν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα συνταξιοδότησής τους.



30 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ

Ειδικοί του Real Estate, σε 16 περιοχές της Αθήνας με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση από οικογένειες για ενοικίαση κατοικίας, η μέση ζητούμενη τιμή 
μίσθωσης κυμαίνεται στα 9,8 €/τ.μ. για διαμέρισμα 80 τ.μ.-110 τ.μ. άνω του 
1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000. Η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή 
μίσθωσης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 8,15 €/τ.μ. και η μέση ανώτατη 
στα 11,4 €/τ.μ., δηλαδή, μια οικογένεια θα πρέπει να καταβάλλει μόνο για 
το ενοίκιο από 815€/μήνα έως και 1.140 €/μήνα αν πρόκειται για κατοικία 
100 τ.μ.

Σημειώνεται ότι ανά περιοχή, στα δυτικά προάστια, Περιστέρι και Πε-
τρούπολη, το μέσο κόστος μίσθωσης κατοικίας 100 τ.μ. κυμαίνεται στα 
730€/μήνα. Στο κέντρο της Αθήνας όπως στους Αμπελόκηπους το μηνιαίο 
κόστος μίσθωσης κυμαίνεται από 7,4€/τ.μ. έως 8,3€/τ.μ., στο Παγκράτι από 
9,2€/τ.μ. έως 11,6€/τ.μ. και στον Νέο Κόσμο από 7,2€/τ.μ. έως 8,6€/τ.μ. 
Στα νότια προάστια, το κόστος μίσθωσης διαμορφώνεται κυρίως σύμφω-
να με την απόσταση από τη θάλασσα και τη θέα. Αλλο κόστος μίσθωσης 
έχει η Ανω Γλυφάδα και άλλο η Κάτω Γλυφάδα στο κέντρο ή/και πλησίον 
του Γκολφ. Το μέσο κόστος μίσθωσης στη Γλυφάδα διαμορφώνεται στα 
13€/τ.μ., ενώ στη Βούλα στα 11,5€/τ.μ. Στη Νέα Σμύρνη το μέσο κόστος 
μίσθωσης ενός διαμερίσματος 100 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 
μετά το 2000 αγγίζει τα 945€/μήνα, στο Παλαιό Φάληρο τα 1.095€/μήνα και 
στην Καλλιθέα τα 850€/μήνα. Στα βόρεια προάστια, το μέσο κόστος μίσθω-
σης διαμορφώνεται στα 11,3€/τ.μ. Συγκεκριμένα, στο Μαρούσι το κόστος 
μίσθωσης κυμαίνεται από 9€/τ.μ. έως 11,8€/τ.μ., στον Χολαργό από 10€/τ.μ. 
έως 14€/τ.μ., στο Χαλάνδρι από 10€/τ.μ. έως 13,6€/τ.μ. και στην Κηφισιά 
από 10€/τ.μ. έως 12€/τ.μ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, 

Θεμιστοκλή Μπάκα, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι στο σύνολο των περιοχών 
της Αθήνας όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση κατοικιών προς ενοι-
κίαση από οικογένειες απαιτείται σχεδόν ένας ολόκληρος «καλός» μισθός 
για το κόστος του ενοικίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρι-
σμα 85 τ.μ. στη Νέα Σμύρνη, 3ου ορόφου, σε πολυκατοικία 10 διαμερισμά-
των, όπου το κόστος των κοινοχρήστων με κοινόχρηστη θέρμανση (φυσικό 
αέριο) για τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθε στο 
ποσό των 200€/μήνα, χωρίς να συνυπολογίσουμε το κόστος του ηλεκτρικού 
ρεύματος και λοιπών λογαριασμών.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος τύπος», οι μήνες που πραγματοποιού-
νται οι περισσότερες μετακομίσεις, ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων, 
αλλά και έναρξη νέων είναι ο Αύγουστος και ο Φλεβάρης. Το φετινό καλο-
καίρι, και κυρίως τον Αύγουστο, μεγάλο μέρος των μισθωτηρίων συμβο-
λαίων που υπογράφηκαν προς τριετίας, το 2019, θα πρέπει να ανανεωθούν 
ή οι ενοικιαστές να προβούν σε αναζήτηση νέας κατοικίας προς μίσθωση.

Αν και οι ζητούμενες τιμές συχνά γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευ-
σης, η αύξηση στις ζητούμενες τιμές δείχνει την τάση της αγοράς, αλλά 
και το σε ποιες περιοχές αναζητούν τη νέα τους στέγη οι οικογένειες στην 
Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή κατοικίας και κυρίως για μία οικο-
γένεια δεν είναι εύκολο πράγμα. Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, ήδη από αρχές 
Ιουνίου του τρέχοντος έτους μέρος των ιδιοκτητών που εκμισθώνουν ακί-
νητα έχει προβεί σε επικοινωνία με τους ενοικιαστές για την ανανέωση της 
τριετούς μισθωτικής σύμβασης που πρόκειται να λήξει εντός των επομένων 
2-3 μηνών. Μέρος των ιδιοκτητών ακινήτων, για να πραγματοποιήσουν την 
ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης στον ίδιο ενοικιαστή, ζητούν αύξηση 
του ενοικίου ακόμη και 25% σε σχέση με το ενοίκιο του 2019.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 31 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΦΩΤΙΑ» 
ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Συνεχίζονται οι υψηλές τιμές στα ενοίκια κάνοντας έτσι χιλιάδες νοικοκυριά 

να μην μπορούν να καλύψουν τις αυξήσεις και να ψάχνουν στέγη με 

χαμηλότερο κόστος. Στον χάρτη των μεγάλων πόλεων, προστίθενται νέες 

συνοικίες οι οποίες αναπτύσσονται και γνωρίζουν άνθηση.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Οι τιμές στις 16 περιοχές 
με τη μεγαλύτερη ζήτηση
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Για να δουν την τελική χρέωση οι καταναλωτές 
θα πρέπει να αφαιρέσουν από τα δημοσιευμέ-
να τιμολόγια την επιδότηση ύψους 0,337 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα που ανακοίνωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, 
επιδότηση που ισχύει για όλες τις κατοικίες, κύ-
ριες και μη, για το σύνολο της κατανάλωσης και 
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί και πέρα 
θα πρέπει να εκτιμήσουν με βάση το προφίλ της 
κατανάλωσής τους και το ύψος του παγίου που 
προσφέρει κάθε εταιρεία, το τιμολόγιο που τους 
συμφέρει περισσότερο. Υπενθυμίζεται ότι κα-
ταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής και οι κατα-

ναλωτές θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή 
ή τιμολόγιο προμήθειας, χωρίς «πέναλτι» και 
χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή 
λόγω αποχώρησης.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ- 
ΜΠΕ ότι δρομολογείται νέα παρέμβαση στα 
τιμολόγια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
περιπτώσεις υπερβολικής αύξησης των παγίων 
οι οποίες όπως ανέφεραν δυσχεραίνουν την σύ-
γκριση των χρεώσεων (ευρώ ανά κιλοβατώρα) 
από τους καταναλωτές.

«Δεν είναι νοητό η Πολιτεία να διαθέτει 1,1 
δισ. ευρώ για στήριξη των καταναλωτών και 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στη χρέωση της κιλοβατώρας 

όσο και στο πάγιο παρουσιάζουν τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον Αύγουστο, με τα οποία η χρέωση της ενέργειας 

- αφού αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις - επιστρέφει στο επίπεδο των 

15-17 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Tι θα πληρώσουμε τον Αύγουστο
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κάποιοι να επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν», 
ανέφερε στο ΑΠΕ αρμόδιος κυβερνητικός πα-
ράγοντας. Κατά τις πληροφορίες θα κατατεθεί 
νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλει την επι-
στροφή των χρεώσεων παγίου στο επίπεδο που 
βρίσκονταν πριν την αλλαγή του μηχανισμού λει-
τουργίας της αγοράς ενέργειας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:

ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώ-
ρες, 0,486 Euro/kwh. Από 2000 κιλοβατώρες 
και πάνω, 0,498 Euro/kwh. Νυχτερινό τιμολό-
γιο 0,445 Euro/kwh. Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα. 
Protergia: Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 
Euro/kwh. Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 
Euro/kwh. Μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ. 

Ήρων: για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, 
ανεξαρτήτως του ύψους της, 0,495 Euro/kWh. 
Μηνιαίο πάγιο: για κατανάλωση από 0-800 kWh 
το τετράμηνο: 9,9 ευρώ, από 801-1400 kWh: 17,9 
ευρώ, από 1401-2000 kWh: 24,9 ευρώ, από 2001 
kWh και πάνω: 29,9 ευρώ. 

Elpedison: ξεκινά από τιμή προμήθειας 0,9395 
Euro/kWh, από την οποία αφαιρείται η κρατική 
επιδότηση (0,3370 Euro/kWh) και μια επιπλέον 
έκπτωση η οποία με τα τωρινά δεδομένα δια-
μορφώνεται στα 0,4439 Euro/kWh προκειμένου 
η τελική τιμή καταναλωτή να φθάσει στα 0,1586 
Euro/kWh. 

Nrg: τιμή ενέργειας 0,499-0,548 Euro/kWh ανά-
λογα με το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5,5 ευρώ το 
μήνα ανάλογα με την ενεργοποίηση ή μη e-bill 
και πάγιας εντολής

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 
τιμή με έκπτωση συνέπειας 0,484 Euro/kWh, 
χωρίς έκπτωση συνέπειας 0,504 Euro/kWh. 
Πάγιο με έκπτωση Double Play 4 ευρώ, χωρίς 
έκπτωση Double Play 8 ευρώ. 

Volterra: Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας: 0,6800 Euro/kWh, Πάγια Χρέωση: 
2,90Euro/30 ημερολογιακές ημέρες. Προβλέ-
πεται πρόσθεση έκπτωση σε συνάρτηση με τις 
τιμές χονδρικής. 

WATT+VOLT: 0,585Euro/kWh για το πρόγραμ-
μα zerO+. 0,379Euro/kWh για το πρόγραμμα 
WATT+VOLT Win 1 (29,9Euro/μήνα πάγιο για 
τις πρώτες 200kWh, 20Euro για κάθε 100kWh 
επιπλέον). 0,477Euro/kWh για το πρόγραμμα 
WATT+VOLT Win 2 (14,9Euro/μήνα πάγιο για 
τις πρώτες 200kWh, 10Euro για κάθε 100kWh 
επιπλέον). 

Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 0,51900 Euro/kWh, 
πάγιο 4 ευρώ.

Volton: Χρέωση ενέργειας 0,55178 Euro/ kWh 
(0,52419 με έκπτωση συνέπειας, 0,49798 το νυ-
χτερινό), πάγιο 9,9 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Σκρέκα οι 
επιδοτήσεις για τον Αύγουστο διαμορφώνονται 
ως εξής: Για τις όλες τις κύριες και μη κύριες 
κατοικίες η επιδότηση ανέρχεται στα 337 ευρώ/
MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης 
και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Απορροφάται, 
έτσι, το 90% της αύξησης με στόχο η τιμή της κι-
λοβατώρας να κυμαίνεται μεταξύ 15-17 λεπτών.

Για τους δικαιούχους ΚΟΤ η επιδότηση ανέρ-
χεται σε 377 ευρώ ανά MWh ώστε να απορροφη-
θεί έως και το 100% της αύξησης.

Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παρο-
χή ισχύος μέχρι 35KVA εμπορικά καταστήματα, 
εστιατόρια, περίπτερα, ψιλικά η επιδότηση είναι 
300 ευρώ ανά MWh για το σύνολο της μηνιαίας 
κατανάλωσης και απορροφάται έως και το 80% 
της ανατίμησης.

Για τους αγρότες και όλα τα αγροτικά τιμο-
λόγια η επιδότηση ανέρχεται σε 337 ευρώ ανά 
MWh καλύπτοντας από το 82% έως το 99% της 
αύξησης.

Στους βιομηχανικούς καταναλωτές η επιδό-
τηση θα είναι 250 ευρώ / MWh ώστε να απορρο-
φηθεί έως και το 67% της αύξησης.

Για το φυσικό αέριο και για τους εμπορικούς 
καταναλωτές, η επιδότηση ανέρχεται στα 30 
ευρώ/ θερμική MWh.

Υπενθυμίζεται 
ότι στο τέλος κάθε μήνα 
θα ανακοινώνονται 
τα τιμολόγια του 
επόμενου. Τα τιμολόγια 
του Σεπτεμβρίου 
θα ανακοινωθούν 
ως τις 20 Αυγούστου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2: 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 9.500 ΕΥΡΩ 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Στις 28 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση 

αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα), 

στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος “Κινούμαι ηλεκτρικά”, 

ανακοίνωσαν  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας 

και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τα ποσά για σκούτερ, ποδήλατα

Η επιδότηση για τα φυσικά πρόσωπα φθάνει στο 30 % επί της λιανικής 
τιμής προ φόρων ενώ έξτρα επιδότηση προβλέπεται για την αγορά οικιακού 
φορτιστή όπως επίσης και αν αποσυρθεί παράλληλα το παλιό αυτοκίνητο.

Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας το πρόγραμμα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τέσσε-
ρις στόχους, που είναι η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η ανάπτυξη 
έξυπνων υποδομών φόρτισης, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα και η εξοικονόμηση πόρων για τους πολίτες. 

Η κα Σδούκου διευκρίνισε ότι επιδοτείται η αγορά μόνο ηλεκτρικών και 
όχι plug-in υβριδικών οχημάτων όπως επίσης ότι είναι επιλέξιμες και αιτή-
σεις για αγορές που έγιναν από 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά. Ο προϋπολο-
γισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενισχυθεί 
περαιτέρω το 2023.

Αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα τα κίνητρα έχουν ως εξής:
Επιδότηση 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για την αγορά ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 €.
Επιδότηση 30% και έως 8.000 € για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υπο-
χρέωση εξαγοράς.
Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 € και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορ-
τιστή 500 €.
Επιπλέον επιδότηση 1.000 € για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.
Επιπλέον επιδότηση 1.000 € για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώ-
μενα τέκνα (1.000 € για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1.000 € ανά 
επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000 €).
Επιπλέον 1.000 € για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέ-
ους έως 29 ετών.

Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρία 
πώλησης.
Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 για την αγορά δικύκλων 
και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα 
και τα μικροαυτοκίνητα).
Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με 
μέγιστο ποσό επιδότησης 800 €.
Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 
800 €.

Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις τα κίνητρα είναι:
Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 
8.000 € από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 
6.000 € από 21 οχήματα και πάνω.
Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 € ανά όχημα και επιδότηση αγοράς 
έξυπνου φορτιστή 400 € ανά σημείο επαναφόρτιση.
Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρεί-
ες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Επιδότηση 30% και έως 8.000 € για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υπο-
χρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000 
€ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα. Επιπλέον 4.000 € ανά αυτοκίνητο 
για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.
Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000 € ανά αυτοκίνητο για την 
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχή-
ματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 € για 21 οχήματα και 
άνω αντίστοιχα.
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Σε τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της «Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής», προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υποβολής 
των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υποβολή τους εντός της προηγούμενης προθεσμίας, προ-
χώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ.

Έτσι, υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (Β΄ 3878, 3879, 3880, 
3881 και 3882) παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα σε δικαιούχους που δεν 
έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα υποβάλουν μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» έως τις 31 Αυγούστου. Η 
ημερομηνία αυτή αποτελεί και την οριστική προθεσμία, πέραν της οποίας 
θεωρείται ότι ο δικαιούχος δεν τήρησε τους όρους παροχής της ενίσχυσης. 
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου πο-
σού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού 
της ληφθείσας ενίσχυσης, ίσχυε μόνο για επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως και τις 25 Ιουλίου 2022 και 
είχαν προθεσμία έως και τις 29 Ιουλίου.

Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί 
της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργα-
ζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο «Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής» και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρί-
ου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 

της επιχείρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση πα-
ρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 
30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή 
50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η 
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα 
έσοδα το 2019, σε: 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων 
εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 
2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή 33,3% της ενίσχυ-
σης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή 
δεν έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε 
κάθε κύκλο «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», η ενίσχυση επιστρέφεται στο 
σύνολό της (100%), εφάπαξ και εντόκως, χωρίς τη δυνατότητα έκπτωσης.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται 
στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή «Μητρώο 
& Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική 
διεύθυνση. Κατόπιν, οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές τους από 
το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ 
(myAADE) στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές». Η πληρωμή 
των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, 
στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

myBusinessSupport



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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ΕΥΖΗΝ

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

ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ!

ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΝΑ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Επιμελείται η ΜΕΛΙΑ ΣΙΛΒAKH

# Ξεκούραση. Εάν έχετε στερηθεί ύπνο όλο το χρόνο, ήρθε η ώρα να εστιά-
σετε στο να κοιμάστε περισσότερο, να κοιμάστε και να χαλαρώνετε. Ο ύπνος 
είναι ο πυρήνας της υγείας. Και χρειαζόμαστε «χρόνο εκτός λειτουργίας» για 
να αποτρέψουμε το άγχος και το κάψιμο. Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο, 
και την ξεκούραση αυτό το καλοκαίρι. Και, αν είστε γονιός, ορίστε μια «ήσυχη 
ώρα για ύπνο» κάθε απόγευμα και βοηθήστε έτσι και τα παιδιά σας να μάθουν 
να δίνουν προτεραιότητα στην ξεκούραση και τον ύπνο!
# Μάθετε πώς η σκέψη σας επηρεάζει το σώμα, τα συναισθήματα και τις 
συμπεριφορές σας. Αρχίστε να παρατηρείτε τις σκέψεις που τρέχουν στο 
μυαλό σας όλη την ημέρα. Δοκιμάστε ένα αρχείο σκέψης, για να σας βοη-
θήσει να κατανοήσετε και να αλλάξετε τη σκέψη σας και να βελτιώσετε τα 
συναισθήματα και τη συμπεριφορά σας
# Εξασκηθείτε στην αναζήτηση της χαράς. Θυμηθείτε, η χαρά βρίσκεται στις 
στιγμές. Αναζητήστε τις χαρούμενες στιγμές κάθε μέρα. Γράψτε τις σε ένα 
ημερολόγιο για να μην ξεχάσετε ποτέ.
# Να είστε ευγνώμονες. Αρχίστε να ασκείτε την ευγνωμοσύνη. Η έρευνα 
δείχνει ότι είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για 
να νιώσετε πιο ευτυχισμένοι και μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα!
# Βελτιώστε μια σχέση. Επιλέξτε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και επιλέξτε 
να το αγαπήσετε πιο ουσιαστικά  αυτό το καλοκαίρι. Ποια είναι η γλώσσα της 
αγάπης τους; Πώς μπορείτε να τους δείξετε την αγάπη σας και να τους βοη-
θήσετε να νιώσουν πόσο σημαίνουν για εσάς; Κάντε το καλοκαιρινό σας έργο.
# Βελτιώστε τον φυσικό σας χώρο. Χρησιμοποιήστε το καλοκαίρι ως περίο-
δο προετοιμασίας για το φθινόπωρο. Επιλέξτε μια περιοχή του σπιτιού κάθε 
εβδομάδα και μετά αφιερώστε 15 λεπτά 5 ημέρες την εβδομάδα καθαρίζο-
ντας, οργανώνοντας και καλλωπίζοντας.

# Κουνήστε το σώμα σας! Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το καλοκαίρι 
για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Πηγαίνετε για πεζοπορία. Κάντε 
μια βόλτα κάθε μέρα στο ηλιοβασίλεμα. Απλώς βγείτε έξω και απολαύστε τον 
πράσινο κόσμο γύρω σας κάθε μέρα. Θα ξεκινήσει μια συνήθεια κίνησης και 
θα σας κάνει και FIT!
# Συγχωρέστε κάποιον. Ελαφρώστε το δικό σας φορτίο αφήνοντάς το να 
φύγει. 
# Γίνετε εθελοντής. Σερβίρετε μια σούπα, μαζέψτε σκουπίδια από μια πα-
ραλία. Το να υπηρετείς τους άλλους είναι μια από τις καλύτερες συνήθειες 
που μπορείτε να αναπτύξετε και θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στον χαρακτήρα 
σας. Και, αν μπορείτε να υπηρετήσετε ως οικογένεια, είναι ακόμα καλύτερα!
# Ξεπεράστε φόβους. Όταν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο αλλά αισθάνεστε 
παγωμένοι, πάρτε μια βαθιά ανάσα και κάντε το ούτως ή άλλως. Εναλλακτικά, 
ξεκινήστε από  τα μικρά, εγγραφείτε σε κάτι που θα συμβεί αργότερα φέτος ή 
του χρόνου: μια τάξη, μια δουλειά, έναν αγώνα που πάντα θέλατε να δοκιμά-
σετε. Κοιτάξτε το μέλλον και φυτέψτε έναν σπόρο σήμερα.
# Ανακαλύψτε την πραγματική σας αξία. Εάν η αυτοεκτίμησή σας δεν είναι 
εκεί που θα θέλατε, κάντε το καλοκαιρινό σας σχέδιο να αναζητήσετε τον 
αληθινό σας εαυτό και να εξασκήσετε την αγάπη για τον εαυτό σας.
# Εκτιμήστε πού βρίσκεστε. Απολαύστε το «τώρα». Δείτε την ομορφιά.. Μυ-
ρίστε την καλοσύνη. Νιώστε τη ζεστασιά. Γευτείτε τη γλύκα που υπάρχει πα-
ντού, αν κοιτάξετε  πραγματικά  θα τη δείτε

Ανεξάρτητα από το ποια ιδέα αυτοβελτίωσης αποφασίσετε να δοκιμάσετε, κά-
ντε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε και γίνετε λίγο καλύτεροι από ό,τι είστε.  
Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να είμαστε. Απλά λίγο καλύτερα, κάθε μέρα.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΜΕΡΟΣ Β’)

# Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους θα πρέπει 
να  επιλέξουμε μια πιο απόμερη παραλία και να 
σεβόμαστε τους άλλους λουόμενους. Καλό είναι 
να κρατάμε τα ζώα μας με λουρί για την αποφυγή 
ατυχημάτων, όπως το να τρέξουν προς το μέρος 
κάποιου άλλου ζώου, ή προς άνθρωπο ή ακόμα 
να κατευθυνθούν προς τον δρόμο. 
# Προτιμάμε να πηγαίνουμε στην παραλία τις 
πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας, ή αργά το από-
γευμα. Όχι το μεσημέρι, που καίει ο ήλιος. Ιδίως 
σκυλιά που ανήκουν σε βραχυκεφαλικές φυλές, 
όπως τα English ή French bulldog, pug και άλλα, 
μπορούν να παρουσιάσουν δυσκολία στην ανα-
πνοή τους σε υψηλές θερμοκρασίες.
# Όταν, λοιπόν, φθάσουμε στην παραλία, αφήνου-
με τον σκύλο μας να έρθει σε επαφή με το νερό 
σιγά σιγά, μόνος του. Δεν τον βουτάμε με το ζόρι, 
γιατί μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε αυτόν. 
Προσέχουμε πάντα όταν κολυμπάμε μαζί του, 
γιατί με τα πόδια του μπορεί να κάνει απότομες 
κινήσεις και να μας τραυματίσει. Επίσης φροντί-
ζουμε να βρούμε μια σκιά, είτε κάτω από ομπρέ-
λα είτε σε κάποιο δέντρο, για να ξεκουραζόμαστε 
με τα ζώα μας και να τους παρέχουμε ένα μπολ 
με δροσερό νερό.
# Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σκύλοι περπατούν 
με γυμνά πόδια, οπότε η καυτή άμμος μπορεί να 
προκαλέσει έγκαυμα στις πατούσες τους. Ειδικά 
αν είναι ζώα που ζουν το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής τους σε διαμέρισμα και τα μαξιλαράκια των 
ποδιών τους δεν είναι εξοικειωμένα σε ανώμαλα 

Mε τον φιλαράκο μας 
στην παραλία

Καταρχήν, οφείλουμε να 
προστατεύσουμε τον σκυλάκο μας από 
τη ζεματιστή άμμο και το θαλασσινό 
νερό, γιατί εγκυμονούν κινδύνους για 
την υγεία του. Ακολουθώντας αυτές 
τις λίγες συμβουλές θα απολαύσετε, 
και εσείς και τα κατοικίδιά σας, το 
καλοκαίρι, τη θάλασσα και την παραλία. 

εδάφη, δεν τα αναγκάζουμε να περπατάνε στην 
καυτή άμμο ή στη ζεματιστή άσφαλτο κατά τη δι-
άρκεια του μεσημεριού, ούτε σε κοφτερά βράχια.
# Σκυλιά με λευκό τρίχωμα και ροζ ευαίσθητο 
δέρμα μπορεί να παρουσιάσουν φωτοδερματίτιδα 
έπειτα από πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο τα κρατάμε σε σκιά. Εάν θεωρηθεί ανα-
γκαίο, μπορούμε να βάλουμε αντηλιακό, ιδίως 
στο επιρρίνιό τους, δηλαδή στο δέρμα του προ-
σώπου πάνω από την μύτη. Προσοχή, όμως, να 
μην το γλείψουν.
# Επιστρέφοντας από τη θάλασσα εξετάζουμε 
σχολαστικά τις πατούσες του και τα μεσοδακτύλια 
διαστήματα για τυχόν εκδορές και ξένα σώματα, 
όπως ξερά χόρτα και πετραδάκια και ξεπλένουμε 

τον σκύλο μας με νερό βρύσης, για να φύγει το 
θαλασσινό αλάτι και η άμμος. Τον στεγνώνουμε 
με πετσέτα και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσου-
με σεσουάρ, το κρατάμε σε απόσταση από τον 
σκύλο και σε χαμηλή ταχύτητα και θερμοκρασία, 
έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιά στο δέρμα 
του.
# Τέλος, καθαρίζουμε προσεκτικά τον έξω ακου-
στικό πόρο και των δύο αυτιών του με στεγνό 
βαμβάκι, ή ρίχνοντας πρώτα μερικές σταγόνες 
από κάποιο ήπιο καθαριστικό αυτιών που έχουμε 
προμηθευτεί από τον κτηνίατρό μας. Έτσι, προ-
λαμβάνουμε την ωτίτιδα που παρουσιάζουν οι 
σκύλοι πολλές φορές μετά τα καλοκαιρινά τους 
μπάνια.
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COCKTAILS ME MΠΥΡΑ. ΑΠΟΛΑΥΣΗΗΗ!

Μαργαρίτα μπίρας: 
Αναμείξτε 4 σφηνάκια παγωμένου 
γλυκολέμονου, 4 σφηνάκια τεκίλας και 4 
σφηνάκια lager στο μπλέντερ με πάγο και 
ανακατέψτε. Σερβίρετε σε ποτήρι μαργαρίτας 
και γαρνίρετε με φλούδα από lime. Η μπίρα σε 
αυτή τη μαργαρίτα «κόβει» τη γλυκύτητα του 
γλυκολέμονου και το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει 
περισσότερο μαργαρίτα, παρά μπίρα.

The Red Eye: 
Βάλτε σε ένα ποτήρι με την παρακάτω σειρά 1 
σφηνάκι βότκα, 4 σφηνάκια χυμό ντομάτας, 8 
σφηνάκια lager, 1 κουτ. του γλυκού χυμό λεμόνι 
κι ένα ωμό αβγό. Τέλος μια σταγόνα καυτερής 
σάλτσας αν θέλετε. 

Βρετανικό Diesel: 
Η βασική συνταγή είναι 50-50 μπύρα 
Lager και αναψυκτικό Cola με splash 

από φραγκοστάφυλο, χωρίς πάγο στο 
ποτήρι. Η γερμανική εκδοχή είναι χωρίς 
το φραγκοστάφυλο, ενώ μια άλλη γνωστή 
αποτελείται από μπύρα lager, μηλίτη και 
φραγκοστάφυλο.

Τhe sour cherry shandy:  
Ένα ιδανικό καλοκαιρινό cocktail που συνδυάζει 
τη γλυκύτητα του κερασιού με την οξύτητα 
του λάιμ και φυσικά την μπύρα. Αναμείξτε 1 
μεζούρα Cointreau, 1 μεζούρα χυμός λάιμ, 1 
κύβος ζάχαρη, 8 κεράσια συν ένα ακόμη για 
γαρνιτούρα (ιδανικά τα μισά ξινά και τα άλλα 
μισά γλυκά) και 1 μπουκάλι lager

Campari spritzer: 
Σε ποτήρι βάλτε, 1 1/2 μεζούρα Campari, 1/2 
μπουκάλι μπύρα και μία φέτα λεμονιού για 
το γαρνίρισμα Ένα ιδανικό απεριτίφ για τους 
ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Strawberry lemon radler: Βάλτε 3-4 φρέσκιες 
φράουλες, κομμένες σε κυβάκια, 2 μεζούρες 
σιρόπι ζάχαρης, 2 μεζούρες φρεσκοστυμμένο 
χυμό λεμονιού και φυσικά 1 παγωμένη μπύρα 
από σιτάρι. Ακόμη κι αν ο συνδυασμός μπύρας-
λεμονάδας (το radler δηλαδή) ταιριάζει με 
οποιοδήποτε φρούτο, τίποτα δεν μπορεί να είναι 
ιδανικότερο από τις φράουλες.

Chocolate stout frapp- brew-ccino: 
Μια πιο boozy ματιά στον Frappuccino, που 
μπορεί να απολαύσει κάποιος και σαν ποτό 
αλλά – σχεδόν - και σαν γλυκό.  Αναμειγνύετε  
1/4 φλιτζανιού καφέ εσπρέσο, 1/4 φλιτζανιού 
μαύρη μπύρα, 1/4 φλιτζανιού σιρόπι σοκολάτας, 
1/4 φλιτζανιού κομματάκια σοκολάτας και 2 
κύβοι ζάχαρης.

Manly deeds womanly words: 
Tα cocktail μπύρας δε σημαίνει απαραίτητα πως 
πρέπει να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ. Ένα κοκτέιλ για τύπους που λατρεύουν 
την περιπέτεια. Εδώ χρησιμοποιούμε 3/4 
μεζούρας ρούμι, 3/4 μεζούρας μπέρμπον, 1/2 
μεζούρας χυμός λεμονιού, 1/2 μεζούρα Amaro, 
1/2 μεζούρα μέλι, Angostura Bitters και  2 
μεζούρες lager.

Bananenweizen: 
Όσοι πίνουν μπύρα τύπου Weiss, την σταρένια-
θολή, που λέμε στην Ελλάδα, μπορούν να 
σκεφτούν την επόμενη φορά να παραγγείλουν 
την ακόλουθη γευστική συνταγή: 500ml μπύρα 
Weiss και 1000 ml χυμό μπανάνα, τα οποία 
αναδεύουμε με την ροή. Η ιδανική ποσότητα 
για να σερβίρουμε 3 ποτήρια 500ml. Ιδανικά μια 
μπύρα οφείλουμε να την χρησιμοποιήσουμε 
άμεσα και όχι να την αποθηκεύσουμε για 
καιρό για να την χρησιμοποιήσουμε. Μια 
Weiss οφείλουμε να την πίνουμε στο ποτήρι 
της και να μην την μοιραζόμαστε σε 2-3, 
λόγω του ιζήματος. Γι αυτό και στις συνταγές 
προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρη 
την φιάλη.

California’s Gold Rush: 
Ας χρησιμοποιήσουμε και μια σκούρα μπύρα 
στις προτάσεις μας. Όλο και κάποιοι θα αγαπάτε 
τις μπύρες τύπου Porter. Θα χρειαστούμε: 30ml 
πουρέ από βατόμουρο, 5ml σιρόπι αγαύης, 
4 φύλλα μέντας και μπύρα τύπου Porter. Σε 
ποτήρι double old fashioned, τοποθετούμε όλα 
τα υλικά εκτός από την Porter και πιέζουμε 
ελαφριά με κουτάλι του μπαρ. Γεμίζουμε με 
τριμμένο πάγο και συμπληρώνουμε (top-up) με 
Porter. Αναδεύουμε, γαρνίρουμε με δυόσμο και 
μούρα εποχής και σερβίρουμε με καλαμάκια. 

Lemon Shandy: 
Χρησιμοποιούμε 1:1, μπύρα lager και λεμονάδα 
αναψυκτικό παγωμένο, δίχως πάγο στο ποτήρι, 
προσθέτουμε μια φέτα λεμόνι.

Στην υγεία μας!

Τhe sour cherry shandy
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Αθάνατο ελληνικό 
καλοκαίρι

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ακόμη κι αν 
κάποιοι δεν καταφέρουν να βγουν εκτός 
των τειχών, απολαμβάνουν τα μπάνια τους 
στη θάλασσα.

 Η επαφή με το υδάτινο στοιχείο κάνει πολύ καλό 
στην υγεία, τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική 
και είναι γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει πάρα 
πολλές εξαιρετικές παραλίες, για όλα τα γούστα. 
Επιπλέον ιδιαίτερα ωφέλιμα αποδεικνύονται και 
τα ιαματικά λουτρά. Η χώρα μας έχει πάνω από 
750 ιαματικές πηγές, εκ των οποίων οι 82 είναι 
ενεργές και από αυτές οι 34 είναι αναγνωρισμέ-
νες με ΦΕΚ. Πάρα πολλές από αυτές βρίσκονται 
στα νησιά και κάθε χρόνο τις επισκέπτεται πλήθος 
κόσμου και όχι μόνο ηλικιωμένοι.

Τα μπάνια στη θάλασσα είναι ευεργετικά για 
όλες τις ηλικίες. Χαρίζουν ευεξία και γυμνάζουν 
το σώμα, απαλλάσσοντας από πόνους και μικρο-
προβλήματα. Στα ωτορινολαρυγγολογικά προβλή-
ματα, το θαλασσινό νερό βοηθάει πολύ. Όταν το 
αλατόνερο περνάει από τη μύτη, την καθαρίζει και 
διευκολύνει την διέλευση του αέρα. Με αυτόν τον 
τρόπο βελτιώνονται καταστάσεις, όπως η χρόνια 
ρινίτιδα, το άσθμα και οι παραρρινοκολπίτιδες. 

Παράλληλα ευνοείται η φυσιολογική ανα-
πνοή, που γίνεται από τη μύτη, αφού κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ο αέρας προλαβαίνει να υγρανθεί, να 
θερμανθεί και να φιλτραριστεί, πριν προχωρήσει 
προς το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα». Σε 
πολλές οργανωμένες παραλίες ανά την Ελλάδα 
υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης και εξάσκησης 
θαλάσσιων σπορ, που χαρίζουν δύναμη στο σώμα 
και ζωντάνια, προσφέροντας παράλληλα μια αί-
σθηση ελευθερίας και ξενοιασιάς.

Το νερό της θάλασσας είναι ιδιαίτερα ευεργε-
τικό σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, 
αλλά όχι όταν είναι στην οξεία φάση τους. Όπως 
έχει αποδειχθεί, όσοι κολυμπούν συστηματικά, 
απαλλάσσονται σταδιακά από τέτοιου είδους ενο-
χλήσεις. Επιπλέον μετά από κατάγματα, το κολύ-
μπι θεωρείται ιδανική μορφή φυσιοθεραπείας – 
βοηθάει και η άνωση σε αυτό.

Ο συνδυασμός ήλιου και θάλασσας βοηθάει και 
σε δερματικές παθήσεις, όπως η κνίδωση, το 
ατοπικό έκζεμα και η ψωρίαση. Επίσης το περπά-
τημα στην άμμο ή στα ρηχά, όπως και το τζόγκινγκ 
στην ακροθαλασσιά «φτιάχνουν» σώμα και απο-
γειώνουν τη διάθεση, χάρη στην απελευθέρωση 
ενδορφινών.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στις ευεργε-
τικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών. Τα νερά τους 
πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους, που 
βγαίνουν από τα έγκατα της γης. Πρόκειται για με-
ταλλικά νερά, που περιέχουν διαλυμένα συστατι-
κά, όπως νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ράδιο, 
σίδηρο, ιώδιο, φωσφόρο και θείο ή αέρια, όπως 
διοξείδιο του άνθρακα κ.ά. Η λουτροθεραπεία βο-

ηθά στη θεραπεία πολλών ασθενειών και κυρίως 
ρευματικών νοσημάτων. Επιπλέον η ψυχολογική 
επίδραση των λουτρών στους ασθενείς είναι πολύ 
θετική. Ο χώρος των λουτρών είναι συνήθως ει-
δυλλιακός και θεωρείται συνώνυμο της απόλυτης 
χαλάρωσης, βοηθώντας επιπλέον στην καλύτερη 
έκβαση της υγείας των επισκεπτών. Αν οι επισκέ-
πτες προσέχουν τη διατροφή τους και ασκούνται, 
ακολουθώντας παράλληλα το ενδεδειγμένο για 
εκείνους θεραπευτικό πρόγραμμα, τα αποτελέ-
σματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά. 

Τέλος, για τις αναπνευστικές παθήσεις, όπως 
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το 
βρογχικό άσθμα, η λουτροθεραπεία μέσω της ει-
σπνοθεραπείας είναι ιδανική, για να συμπληρώσει 
τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγεί ο ειδικός 
γιατρός.  Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ουσίες, που 
βγαίνουν από τις ιαματικές πηγές, κατά τη διάρ-
κεια της εισπνοθεραπείας, δρουν βλενολυτικά, 
προκαλώντας άφθονη απόχρεμψη και ανακουφί-
ζοντας τους πάσχοντες».

Γλυτώστε από τις ραγάδες 

Δεν είναι εύκολη υπόθεση να αποτρέψετε την εμφάνιση των ραγάδων και ακόμα πιο 
δύσκολο να τις εξαφανίσετε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζήσετε με αυτές. 
Μάθετε πώς θα τις ελαχιστοποιήσετε. 

Μερικές από τις αιτίες για την εμφάνιση των ραγάδων:
# Η ξαφνική αυξομείωση του βάρους και του ύψους αποδυναμώνει την ελαστικότητα 
της επιδερμίδας.
# Τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης, κυκλοφορούν μέσα από τις 
αρτηρίες όταν είστε έγκυος ή παίρνετε αντισυλληπτικά. Αυτές οι ορμόνες θεωρούνται 
υπεύθυνες για την επιβράδυνση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης, κάνοντας 
το δέρμα πιο ευάλωτο.
# Οι κακές συνήθειες, όπως μια διατροφή φτωχή σε βιταμίνη Α και πρωτεΐνες - η 
οποία ενισχύει την παραγωγή των κυττάρων- και το κάπνισμα μειώνουν την ελαστι-
κότητα του δέρματος.

Απλοί τρόποι για να αποτρέψετε και να καλύψετε τις ραγάδες:
# Ενυδατώνετε το δέρμα σας, με έλαια και λοσιόν που περιέχουν βιταμίνη Ε και shea 
butter, ώστε να παραμένει απαλό, να διατηρεί την ελαστικότητά του και να μην αφυ-
δατώνεται.
# Χρησιμοποιήστε ένα self tan, για να καλύψετε τις προβληματικές περιοχές. Μπορεί-
τε ακόμα να απλώσετε λίγο concealer σε απόχρωση που να ταιριάζει με το δέρμα σας.
# Ακολουθήστε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και εντάξτε την άσκηση 
στην καθημερινότητά σας. Το ποδήλατο, το τρέξιμο και το κολύμπι αποτελούν πολύ 
καλές λύσεις.

«Ο Αύγουστος ελούζονταν 

μες στην αστροφεγγιά. 

Κι από τα γένια του έσταζαν 

άστρα και γιασεμιά»

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Είναι δύσκολο πολλές φορές να κάνεις 
το παιδί να «ανοιχτεί» και να μιλήσει 
για τα συναισθήματά του. Το καλοκαίρι 
όμως λόγο και των διακοπών έχουμε 
περισσότερο χρόνο να παρατηρήσουμε 
και να βγάλουμε στην επιφάνεια τα 
συναισθήματα των παιδιών μας. 
Παρακάτω έχουμε κάποιες δραστηριότητες 
που μπορούν να βοηθήσουν

• Ένα… θεατρικό.  Πολλές φορές τα παιδιά εκ-
φράζονται πιο εύκολα όταν πρέπει να υποδυθούν 
έναν χαρακτήρα. Έτσι, μπορείτε να προτείνετε να 
παίξετε μαζί ένα θεατρικό παιχνίδι. Για παράδειγ-
μα, μπορεί το παιδί να υποδυθεί το δάσκαλο που 
θα σου μιλήσει για το σχολείο, ή κάνει μία μικρή 
σκηνή με τα κουκλάκια και τα αρκουδάκια του.

• Ένα γράμμα. Αν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 
γράφει, μπορείς να του ζητήσεις να γράψει ένα 
γράμμα και να το βάλετε σε ένα κουτί που θα το 
ονομάσεις «κουτί συναισθημάτων». Εκεί, θα βάζει 
τα γράμματα που γράφει κάθε φορά που θέλει να 
εκφράσει κάποιο συναίσθημα.

• Μιλήστε για τα δικά σας συναισθήματα. Καθώς 
τα παιδιά τείνουν να μιμούνται συμπεριφορές των 
γονιών τους, μπορείτε να γίνετε εσείς το παρά-
δειγμα ώστε να εκφραστεί. Μιλήστε στο παιδί για 
το τι νιώθετε και ενθαρρύνετε το να κάνει το ίδιο.

• Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες. Μπορείτε να 
του δείξετε κάποιες φωτογραφίες ανθρώπων και 

να του ζητήσετε να σας εξηγήσει τι πιστεύει πως 
νιώθουν. Ζητήστε του να σας πει μία ιστορία και με 
αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε την έκφραση αλλά 
και τη φαντασία του.

• Παιχνίδια με μπάλα. Ξεκινήστε κάποιο παιχνίδι 
με ένα μικρό μπαλάκι. Ζητήστε του να πετάξει το 
μπαλάκι όταν ολοκληρώσει κάποιες φράσεις. Για 
παράδειγμα «Όταν είμαι στεναχωρημένος νιώ-
θω….», ή «Τώρα που δεν πάω σχολείο αισθάνο-
μαι…» κλπ.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 

Η ξηρότητα επιδρά αρνητικά στην 
διαδικασία πρόωρης γήρανσης 
της επιδερμίδας, γι’ αυτό είναι 
ωφέλιμο να την καθαρίζουμε 

με ένα προϊόν που δε θα 
απογυμνώνει το δέρμα από τα 

φυσικά του λιπίδια. Να προτιμάτε  
τα φυσικά σαπούνια επειδή 
σέβονται την επιδερμίδα και 

διατηρούν την υγρασία στο δέρμα 
σε φυσιολογικά επίπεδα.
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NEA EN TAXEI

ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΥΞ 
Η γνωστή εταιρεία αναψυκτικών Λουξ πρόσφατα προχώρη-
σε στο λανσάρισμα της σειράς παγωμένου τσάι, συστήνο-
ντας στο κοινό την ανανεωμένη σειρά λουξ Tea.

Η σειρά λουξ Tea, αποτελείται από τρεις γεύσεις: μαύ-
ρο τσάι με λεμόνι, ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα 
φρούτα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προϊόντα της σειράς 
λουξ Tea περιέχουν 100% φυσικά γλυκαντικά, φυσικούς χυ-
μούς σε ποσοστό 3% έως 5%, χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και 
δεν περιέχουν συντηρητικά. Η σύσταση αυτών των προϊό-
ντων προσφέρει μια επιλογή με μειωμένες θερμίδες, χωρίς 
την προσθήκη ζάχαρης και τεχνικών γλυκαντικών και εγγυ-
άται ένα φυσικό, γευστικό αποτέλεσμα. Το τσάι με λεμόνι, το 
τσάι με ροδάκινο και το τσάι με κόκκινα φρούτα της σειράς 
λουξ Tea κυκλοφορούν σε νέες, ανανεωμένες συσκευασίες 
των 500 ml και 1.5 λίτρου.

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ MASTER RICH 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙ ΚΡΙ 

Μετά το λανσάρισμα της σειράς Master Rich, 
η Κρι Κρι παρουσίασε νέες προτάσεις σε ξυ-
λάκια και κύπελα, ατομικά και οικογενειακά. 
Master Rich Pralines & Choco: Αποτελεί 
ένα παγωτό με γεύση πραλίνα φουντουκιού 
με μεγάλα κομμάτια καραμελωμένων φου-
ντουκιών, βουτηγμένο σε σοκολάτα γάλακτος 
με φουντούκια.
Master Rich Ruby Choco & Strawberries: Η 
νέα σοκολάτα Ruby συνδυάζεται με τη φρά-
ουλα σε αυτό το ξυλάκι. Παγωτό βανίλια με 
κομμάτια φράουλας, δεμένα με σιρόπι φρά-
ουλας, βουτηγμένο σε σοκολάτα Ruby και 
κομμάτια μπισκότου.
Master Rich Ruby Choco & Vanilla: Πρόκει-
ται για ένα παγωτό βανίλια, με πραλίνα Ruby, 
τραγανά κομμάτια μπισκότου επικαλυμμένα 
με σοκολάτα Ruby και κομμάτια με γεύση 
blueberry.
Master Rich Cookies & Cream: Παγωτό μπι-
σκότο, με σιρόπι γεύσης μπισκότου, τραγανά, 
σοκολατένια & γεμιστά κομμάτια μπισκότα, 
διαθέσιμο σε δύο συσκευασίες, ατομική και 
οικογενειακή (180ml/500ml).

Χρυσό βραβείο για τη νέα καινοτόμο φιάλη γάλακτος της ΟΛΥΜΠΟΣ
Η νέα συμπιέσιμη φιάλη, με μη αποσπώμενο πώμα, την οποία η ΟΛΥΜΠΟΣ εισήγαγε πρώτη στην ελληνική αγορά του γάλακτος, απέσπασε την 
κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό Packaging Awards 2022. Η επιτροπή αξιολόγησης Packaging Awards 2022, ανέδειξε τις κορυφαίες συσκευ-
ασίες της χρονιάς για την καινοτομία τους στον σχεδιασμό, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την τεχνολογία που αξιοποιήθηκε και τις διαδικασίες, 
που προσδίδουν αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας ενός προϊόντος. Η νέα συσκευασία διατηρεί το προϊόν ακόμη πιο ασφαλές, καθώς 
το πώμα της παραμένει πάντα πάνω στη φιάλη, προσφέροντας υψηλή υγιεινή, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, αφού στο τέλος ανα-
κυκλώνονται μαζί, χωρίς το πώμα να χάνεται. Μετά την κατανάλωση του προϊόντος, ο όγκος της άδειας συσκευασίας μέσω της συμπίεσης μπορεί 
να μειωθεί κατά 50%, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας. Το τμήμα Έρευνας και Σχεδιασμού της ΟΛΥΜΠΟΣ ανταποκρίθηκε 
στην πρόκληση μιας εύχρηστης, πλήρως ανακυκλώσιμης συσκευασίας ΡΕΤ που ενσωματώνει όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, 
συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΟΛΥΜΠΟΣ με τη νέα καινοτόμο συσκευασία προχώρησε στην υιοθέτηση της Ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας δυο χρόνια πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της. Το βραβείο, που είναι Gold και ανήκει στην κατηγορία Sustainability, 
παρέλαβε στην Αθήνα, ο εμπορικός διευθυντής της ΟΛΥΜΠΟΣ Μιχάλης Βεδεράκης.
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