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Στείλτε µας ΤΩΡΑ  
το κινητό σας για να 

λαµβάνετε άµεσα ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ µε SMS

Έχει παρέλθει ο κίνδυνος
νέου lockdown στη χώρα µας;
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ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η ώρα του 
λογαριασµού 
µέσω TAXIS

ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2021

Πότε ανοίγει 
η πλατφόρµα για τις 

αιτήσεις
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Η επανεμφάνιση του καθηγητή Σωτήρη Τσιό-
δρα στις τηλεοπτικές οθόνες ήταν μια σαφής 
ένδειξη ότι η κατάσταση με την πανδημία ξε-
φεύγει πάλι. Το είχε πει και ο ίδιος άλλωστε, 
όταν εγκατέλειπε την καθημερινή ενημέρω-
ση, ότι «αν με ξαναδείτε, θα είναι δύσκολα τα 
πράγματα». Αυτήν τη φορά, βέβαια, δεν πρό-
κειται για επιστροφή στην καθημερινή ενημέ-

Έχει παρέλθει ο κίνδυνος νέου lockdown 
στη χώρα μας;

ρωση αλλά για μια προειδοποίηση για το τέταρ-
το κύμα της πανδημίας που έρχεται.

Στο Μαξίμου θα ήθελαν πολύ ο δημοφιλής 
λοιμωξιολόγος να είχε αναλάβει έναν πιο ενερ-
γό ρόλο και στην επικοινωνία του εμβολιασμού, 
αλλά ο κ. Τσιόδρας πιέστηκε πάρα πολύ από την 
υπερβολική δημοσιότητα και την πολιτική στο-
χοποίησή του στην πρώτη φάση της πανδημίας 

Η Imperial Tobaccο, δημιουργός των Tσιγάρων 
Davidoff, επέλεξε την Ελλάδα ως μία από τις 
πρώτες χώρες στον κόσμο που κυκλοφορεί τις 
νέες συσκευές θερμαινόμενου καπνού PULZE 
και τις ράβδους θερμαινόμενου καπνού iD. 

Πρόκειται για καινοτόμα καπνικά προϊόντα 
νέας γενιάς, που σύμφωνα με τεκμηριωμένες 
επιστημονικές μελέτες έχουν δυνητικά μειωμένο 
κίνδυνο για τους καπνιστές.  Είναι αποτέλεσμα 
πολλών ετών έρευνας και ανάπτυξης της εται-
ρίας, που έχει επενδύσει διεθνώς γι’ αυτόν τον 
σκοπό περισσότερο από 1 δις ευρώ. 

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

Οι ράβδοι θερμαινόμενου καπνού iD έχουν 
λιγότερη μυρωδιά, ασυνήθιστα διακριτική, ενώ 
διατίθενται σε 4 νέες γεύσεις: Rich Bronze για 
έντονη γευστική εμπειρία, Balanced Blue για 
ισορροπημένη αίσθηση, Ice με απαλή γεύση μέ-
ντας και Capsule Polar με κάψουλα δροσερής 
γεύσης μέντας όταν την επιλέξεις. Συνεχής υπο-
στήριξη υψηλής ποιότητας προσφέρεται μέσω 
της online υπηρεσίας καταναλωτών PULZE Care. 

Η στήριξη της Μικρής Λιανικής είναι δια-
χρονικά μία από τις προτεραιότητές της Imperial 
Tobacco και ιδιαίτερα η στήριξη της κερδοφορί-
ας της, που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. 
Σήμερα μέσω των ιδιαίτερα κερδοφόρων PULZE 
και iD δημιουργεί νέες προϋποθέσεις ενίσχυσής 
της όπως και μέσα από την εφαρμογή κινήτρων 
επιβράβευσης πωλήσεων καθώς και ελκυστικών 
εμπορικών προγραμμάτων προβολής και επικοι-
νωνίας στα πλαίσια του προγράμματος “ΠΡΟΤΕΙ-
ΝΕΙΣ; ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ!”.

O Αλέξανδρος Καμάρας, Πρόεδρος της 
Imperial Tobacco ΝΑ Ευρώπης, δήλωσε σχετι-
κά: “Η Imperial Tobacco είναι μία από τις κορυ-
φαίες εταιρίες διεθνώς στον χώρο του καπνού. 
Είμαστε συνεπείς με τη δέσμευση μας να ανα-
πτύσσουμε καινοτόμες και πρακτικές προτάσεις, 
καλύπτοντας τις ανάγκες των καπνιστών που 

αναζητούν περισσότερες και καλύτερες επιλογές 
για προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Για 
το νέο σύστημα θερμαινόμενου καπνού PULZE 
και iD θα κάνουμε σημαντική επένδυση στη χώρα 
μας, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και για την υποστήριξη της Μικρής Λιανικής 
μέσω ισχυρού προγράμματος πιστώσεων και κι-
νήτρων σε χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Mini 
Markets.  Έτσι θα συμβάλουμε στην στροφή των 

καπνιστών σε λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές 
του καπνίσματος, αλλά και θα συμμετέχουμε 
στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας, με υψηλό αίσθημα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης”.

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

ΤΑ PULZE ΚΑΙ iD 
ΤΗΣ IMPERIAL TOBACCO 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

που είχε αναλάβει να εκπροσωπεί το υπουρ-
γείο Υγείας στο θέμα του κορονοϊού. Μετά από 
εκείνη τη δύσκολη, αλλά επιτυχή περίοδο, κάθε 
φορά που του γινόταν μια παρόμοια πρόταση 
από την κυβέρνηση ή κάποιος υπαινιγμός, 
εκείνος αρνούνταν ευγενικά και απαντούσε ότι 
θα βγαίνει μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. 
Όπως ακριβώς έκανε και τώρα, που η χώρα 
φαίνεται να απειλείται από νέο κύμα.

Η κυβέρνηση, μετά τον κ. Τσιόδρα, δεν κα-
τάφερε να βρει κάποιο άλλο πρόσωπο που να 
το υπολήπτεται η κοινή γνώμη, όπως έγινε στην 
Πορτογαλία με τον περίφημο αντιναύαρχο Εν-
ρίκε ντι Γκουβέια ε Μέλο, που ηγήθηκε της task 
force για τον εθνικό εμβολιασμό, πείθοντας 
τους Πορτογάλους και πετυχαίνοντας εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα. Αντιθέτως, ο Μάριος 
Θεμιστοκλέους και η Μαρία Θεοδωρίδου, που 
τους ανατέθηκε το καθήκον αυτό, αποδείχθη-
καν πολύ αδύναμοι στο επικοινωνιακό σκέλος.

Προβληματισμός υπήρξε και για την επι-
κοινωνιακή καμπάνια και τον ρόλο των ΜΜΕ 
στο θέμα του εμβολιασμού, καθώς αυτό αποτέ-
λεσε μία από τις βασικές κατηγορίες του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση, 
για άλλη μια φορά, τις προηγούμενες μέρες στη 
Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την κατηγόρη-
σε ότι η ενημερωτική καμπάνια για την πανδη-
μία ουσιαστικά ήταν το πρόσχημα για να δώσει 
χρήματα στα ΜΜΕ, με την περίφημη «λίστα Πέ-
τσα», ώστε αυτά να την αντιμετωπίζουν ευνοϊ-
κά, και ότι δεν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον 
για την πρόληψη. Ο πρωθυπουργός από την 
πλευρά του κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι 
σκοπίμως ανέφερε στην ομιλία του πως «ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό, το 12%, 13%, 14%, από 
αυτούς που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας είναι εμβολιασμένοι και με τις δύο 
δόσεις», καθώς πρόκειται για έναν «από τους 
χαρακτηριστικούς ισχυρισμούς που επικαλού-
νται οι αντιεμβολιαστές». 

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση για την 
ώρα αναζητεί σχεδόν μόνο επικοινωνιακούς 
τρόπους για να ξεκολλήσει τη χαμηλή ταχύτητα 
στους εμβολιασμούς, καθώς νέα περιοριστικά 
μέτρα που θα πλήξουν και την οικονομία δεν 
θέλει ούτε να τα σκέφτεται αυτήν τη στιγμή. Τα 
κυβερνητικά στελέχη ισχυρίζονται πως έκαναν 
ό,τι μπορούσαν για να προστατεύσουν τους 
πολίτες μέχρι να είναι διαθέσιμο το εμβόλιο. 
«Πλέον υπάρχει τρόπος να προστατευτούν όλοι 
και είναι δωρεάν», υποστηρίζουν. Η φιλελεύ-
θερη πολιτική αντιμετώπιση που έχει επιλέξει 
η κυβέρνηση, όμως, δεν είναι ικανή να προ-
στατεύσει όλο τον ευάλωτο πληθυσμό, όπως 
δείχνουν τα αποτελέσματα του εμβολιασμού, 
αλλά και οι καθημερινές απώλειες δεκάδων 
ανθρώπων. 
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Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι τόσο η κοινω-
νία όσο και η οικονομία δεν θα υποστούν άλλο 
lockdown. Λογικές και θεμιτές οι παραπάνω δη-
λώσεις. Έχει, όμως, παρέλθει ο κίνδυνος ενός 
νέου lockdown; Σε προηγούμενα lockdowns 
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, κυρί-
αρχη ήταν η μετάλλαξη «Αλφα». Τώρα, όμως, 
τα «σκήπτρα» της πανδημίας έχουν περάσει 
στη μετάλλαξη «Δέλτα». Σύμφωνα με πρόσφα-
τη ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκυρο 
επιστημονικό περιοδικό «Lancet», το ρίσκο της 
εισαγωγής στο νοσοκομείο εκτιμάται 2,26 φο-
ρές υψηλότερο όσον αφορά τη μετάλλαξη «Δέλ-

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΠΝΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΙΣΤΙΚΟ
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ΣΥΣΚΕΥΗ &
3 ΠΑΚΕΤΑ iD

ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΥ
60€

τα» σε σχέση με τη μετάλλαξη «Αλφα».
Πλέον πολλές χώρες αντιμετωπίζουν την 

κατάσταση με νέα μέτρα τύπου lockdown, ακό-
μη και με lockdown, ενώ όλα δείχνουν ότι και 
στην Ελλάδα η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά 
δύσκολη μέχρι τα Χριστούγεννα, με απρόβλε-
πτές εξελίξεις. Μόνο που στην Ελλάδα όλα τα 
μέτρα έχουν επί της ουσίας καταργηθεί. Έχουν 
μείνει τα rapid για τους ανεμβολίαστους και τα 
self test για τους μαθητές. 

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης έχει ήδη 
προειδοποιήσει πως αν δεν ληφθούν πρόσθετα 

μέτρα προστασίας θα φθάσουμε μέχρι τα 5.000 
κρούσματα ημερησίως, μετά τις 15 Νοεμβρίου. 
«Ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ στον πληθυ-
σμό είναι καθοριστικός παράγοντας στην πορεία 
της πανδημίας», σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη. 
«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αναγκαία 
αύξηση του αριθμού των self tests, τα οποία 
έχουν μειωθεί σε περίπου 200.000 - 300.000, 
από 400.000 ημερησίως που ήταν μέχρι πριν 
από δύο εβδομάδες», τόνισε ο καθηγητής, μι-
λώντας στη «Real News». Όπως εξήγησε, με 
βάση το υπάρχον επίπεδο ανοσίας (φυσικό και 
επίκτητο, μέσω εμβολιασμού), έχει υπολογιστεί 
ότι η αύξηση των self tests στα 600.000 θα συ-
ντελέσει σε μία πιο διαχειρίσιμη επιδημιολογική 
εικόνα της πανδημίας τον χειμώνα.

«Στην περίπτωση που γίνει πραγματικότη-
τα αυτή η αύξηση του αριθμού των self tests, 
ο αριθμός των κρουσμάτων θα φθάσει τα 3.550 
κρούσματα και θα σταθεροποιηθεί σε αυτό το 
επίπεδο για αρκετό καιρό, αφού στα μέσα Νο-
εμβρίου ο αριθμός των κρουσμάτων θα έχει 
αυξηθεί ελάχιστα (3.600)», ανέφερε ο κ. Σα-
ρηγιάννης, επιμένοντας πως τα οφέλη από την 
αύξηση του αριθμού των self tests «θα γίνονται 
μεγαλύτερα, καθώς θα οδεύουμε στη χειμερινή 
περίοδο».

Ο κ. Σαρηγιάννης προειδοποίησε και για 
την ανάγκη ελέγχου στις διαπεριφερειακές με-
τακινήσεις, καθώς «με δεδομένη την πτώση της 
θερμοκρασίας των επόμενων ημερών», όπως 
είπε, «και την περαιτέρω επιτάχυνση της ανό-
δου των κρουσμάτων, καλό θα ήταν να υπάρξει 
έλεγχος, είτε του πιστοποιητικού εμβολιασμού 
ή δηλωμένου rapid test ή πιστοποιητικού νόση-
σης τους τελευταίους έξι μήνες, στα διόδια και 
στις εξόδους των πόλεων, έτσι ώστε να μειώνο-
νται όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανότη-
τες μετάδοσης του ιού μεταξύ των γειτονικών 
περιοχών».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σε πρό-
σφατες δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, και ο καθηγη-
τής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, o 
οποίος σε σχετική ερώτηση για νέο lockdown 
απάντησε «ποτέ μην λες ποτέ».

Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο χει-
μώνας δεν θα είναι εύκολος, ενώ τόνισε πως 
«θα έχουμε και τέταρτο και πέμπτο κύμα, αλλά 
το θέμα είναι πόσο μεγάλα θα είναι». 

«Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τη συ-
μπεριφορά της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι το επιδημιολογικό φορτίο 
της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά, κατά 28%, 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την 
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα 
Παπαευαγγέλου.

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία ή η αποτυχία 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία, κατά 
το κλισέ, είναι μαραθώνιος - και πράγματι είναι, 
θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στην κυβέρνηση και 
μόνο και θα επηρεάσει όλες τις πτυχές της κα-
θημερινής ζωής, της πολιτικής και της οικονο-
μίας. Γενικά το μέλλον της χώρας…
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΠΝΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΙΣΤΙΚΟ

PULZE.GR

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ 
ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

»» ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη 
χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένε-
ται να ανοίξει τον Νοέμβριο, με τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, να 
ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει μέχρι τις 
10 Νοεμβρίου.

Ο κ. Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξή-
γησε ότι ένα κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί ως 
προκαταβολή, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, σε αυ-
τούς που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης πέρυσι. 
Θα λάβουν καταρχήν το σύνολο του επιδόματος 
που έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμολόγια τους είναι 

μεγαλύτερα, θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι τις 30 
Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα λάβουν το επίδομα 
και οι καινούργιοι δικαιούχοι.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα 
δεν μπορεί να μειωθεί, γιατί έχουμε έλλειμμα 
7,3%, ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης. «Αν μπορού-
σα, θα το έκανα αύριο το πρωί», σημείωσε.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών εκτίμησε πως οι τιμές στα προϊόντα θα 
υποχωρήσουν πριν από τον Απρίλιο, ενώ τόνισε 
ότι πρέπει να αυξήσουμε τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές. Εξήγησε δε πως δεν μπορεί να εισηγηθεί 

έκτακτο επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους και 
χαμηλόμισθους, λόγω ελλείμματος.

Για τα αναδρομικά συνταξιούχων, είπε ότι 
τηρούμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Σχολιά-
ζοντας την επισήμανση των Γιώργου Παπαδάκη, 
ότι η Κυβέρνηση έχει διατηρήσει ορισμένα άρθρα 
του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο αρχικά είχε 
πει ότι θα καταργήσει, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι 
διορθώθηκαν οι αδικίες που υπήρχαν.

Τέλος, σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, ανέφερε η με-
γάλη πλειοψηφία των φορολογούμενων θα δει 
μείωση.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σειρά ρυθμίσεων για τον 

εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και 

τη βελτίωση των υπηρεσιών 

του με νέα εργαλεία 

και στόχο την καλύτερη 

σύζευξη της προσφοράς 

και της ζήτησης στην αγορά 

εργασίας και τη στενότερη 

επαφή με το πεδίο και τις 

επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, 

προβλέπονται σε τροπολογία 

του υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.

Παράλληλα, με την τροπολογία, παρατείνεται, μέ-
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η προθεσμία για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες οφειλέτες ασφαλι-
στικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να 
ενταχθούν στο δεύτερο στάδιο ρύθμισης (έως 120 
δόσεις) του ν. 4611/2019. Συγκεκριμένα:

Προβλέπεται ότι στα κατά τόπους Κέντρα 
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ θα 
εντάσσονται εργασιακοί σύμβουλοι. Οι εργασι-
ακοί σύμβουλοι διακρίνονται σε «συμβούλους 
αναζητούντων εργασία» που προετοιμάζουν τους 
ανέργους για την ένταξη/επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας και «συμβούλους εργοδοτών» 
που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που απευθύ-
νονται στα ΚΠΑ2 στην αναζήτηση προσωπικού.

Προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένων 
εργασιακών συμβούλων με χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και έλεγχο νομιμότητας 
από το ΑΣΕΠ για τις ανάγκες εφαρμογής των 
δράσεων σχετικά με τις ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Οι 
συγκεκριμένοι σύμβουλοι θα συνδράμουν με την 
τεχνογνωσία τους στην πρώτη φάση λειτουργίας 
του θεσμού για την άμβλυνση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά εργασίας.

Εισάγεται η μέθοδος της εξατομικευμένης 
προσέγγισης των ανέργων που εγγράφονται στα 
Μητρώα του ΟΑΕΔ και περιγράφεται η διαδικασία 
και οι στόχοι της. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται, 
με σκοπό την εξατομικευμένη, στοχευμένη ανά-
λυση των χαρακτηριστικών των ανέργων (προφίλ) 
και τελικά τη σύνταξη του ατομικού σχεδίου δρά-
σης για καθέναν από αυτούς και υπηρετείται από 
τους εργασιακούς συμβούλους. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνεται η σύζευξη των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας 
που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

Προβλέπονται ομαδικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ανά ομάδες-στόχους με κοινά χαρα-
κτηριστικά, οι οποίες υλοποιούνται συμπληρω-
ματικά προς την εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Προσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της 
Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.) του ΟΑΕΔ που έχει 
ως αποστολή την ανάπτυξη αμφίδρομης και στα-
θερής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις της χώρας 
με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, μέσω του συ-

»»   120 ΔΟΣΕΙΣ »»

ντονισμού της δικτύωσης των αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών του Οργανισμού με τις αντίστοιχες επι-
χειρήσεις της περιοχής τους. Σκοπός είναι η διευ-
κόλυνση προσλήψεων στις εν λόγω επιχειρήσεις.

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Παρατείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, 

η προθεσμία για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, 
προκειμένου να ενταχθούν στο δεύτερο στάδιο 
ρύθμισης (έως 120 δόσεις) του ν. 4611/2019.

Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2021, θεσμοθετού-
νται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχιακά απασχο-
λούμενων στον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού. 
Προβλέπεται ειδικότερα ότι μειώνεται από 100 
σε 50 ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλι-
σης για την καταβολή του τακτικού επιδόματος 
ανεργίας.

Θεσπίζεται επιβράβευση με τη μορφή μπό-
νους για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που απα-
σχολούνται στην υποστήριξη της εξυπηρέτησης 
πελατών, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1555, 
εφόσον επιτυγχάνουν ποσοτικούς στόχους επίλυ-
σης ζητημάτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων. 
Παράλληλα, επεκτείνεται για το 2022 η επιβρά-
βευση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, βάσει πο-
σοτικών στόχων εκκαθάρισης συντάξεων. Στόχος 
είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και η 
ταχύτερη εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων.

Προβλέπεται τεχνικά η αποτύπωση των 
ετήσιων δαπανών ύψους 0,5% του ΑΕΠ για τη 
συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και για 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
δημοσιονομικοί στόχοι, διατηρώντας στο ακέραιο 
τις παροχές προς τους ασφαλισμένους και συντα-
ξιούχους, καθώς και ως προς τις άλλες δαπάνες 
κοινωνικής προστασίας που προβλέπονται από τη 
συγκεκριμένη διάταξη.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία, αίρεται το κώ-
λυμα εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ για τους 
ρητινοκαλλιεργητές των πληττόμενων περιοχών 
της Εύβοιας που έχουν την ιδιότητα του μέλους 
δασικού-αγροτικού συνεταιρισμού, ώστε να μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στα ωφελήματα που 
απορρέουν από την εγγραφή στο Μητρώο, υπό 
τον όρο ότι δεν ασκούν δραστηριότητα.
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Η δημιουργία συντονιστικού κέντρου αποφασίστηκε στη σύσκεψη που είχε προ ημερών στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρ-
νάρα. Στόχος είναι να μπει ένα τέλος στην εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες, που τους αποσπούν τα στοιχεία 
των καρτών τους με την μέθοδο του phishing, (ψαρέματος), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικών 
μηνυμάτων και αποσπούν τραπεζικές καταθέσεις. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί υπουργική 
απόφαση που θα ορίζει τα μέλη που θα μετέχουν στο συντονιστικό όργανο. Κεντρικό ρόλο αναμένεται να έχουν 
ο διευθυντής Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Πάσχας, και ο 
αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, Σπυρίδων Ανδρονικάκης, που είναι 
παράλληλα Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer της Alpha Bank.

Κυβέρνηση και τράπεζες επιταχύνουν το συντονισμό τους καθώς οι ηλεκτρονικές απάτες τύπου phishing 
έχουν αυξηθεί το 2021 πάνω από 500%. Απο τα 6,5 εκατ. ευρώ που εκλάπησαν από τραπεζικούς λογαριασμούς 
στο 9μηνο του 2020, την αντίστοιχη εφετινή περίοδο το ποσό εκτοξεύθηκε στα 40 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, κατά 
μέσο όρο οι δράστες σήκωναν καταθέσεις της τάξης των 150.000 ευρώ την ημέρα, κατά το διάστημα Ιανουαρί-
ου-Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ PHISHING
Ο όρος phishing αναφέρεται στα απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σκοπό έχουν να 

εξαπατήσουν τους παραλήπτες τους και να γνωστοποιήσουν στους επιτήδειους δράστες προσωπικές και οι-
κονομικές πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας των θυμάτων. Οι δράστες σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτούν 
παράνομη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θυμάτων και υποκλέπτουν τα ονόματα χρήστη 
και τους κωδικούς πρόσβασής τους στις διαδικτυακές τραπεζικές πλατφόρμες. Εν συνεχεία, με τη χρήση των 
στοιχείων αυτών εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις, μέσω υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δήθεν για 
λογαριασμό αυτών. Αφού εκδώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, οι δράστες χρησιμοποιούν “αχυράνθρωπους” 
για να εκδώσουν νέες κάρτες SIM για λογαριασμό των θυμάτων. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να παρακάμ-
ψουν τις διαδικασίες ασφαλείας του e-banking (αποστολή SMS ή VIBER κειμένου στους πελάτες με μοναδικό 
κωδικό για κάθε συναλλαγή) και να αφαιρέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα.

Εκτός από το phishing έχουμε και το smishing (ένας συνδυασμός των λέξεων SMS και phishing) που ανα-
φέρεται στην προσπάθεια των επιτήδειων δραστών να αποκτήσουν προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες 
ή κωδικούς ασφαλείας μέσω μηνυμάτων SMS. Το μήνυμα κειμένου συνήθως ζητά από το θύμα να κάνει κλικ 
σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή να καλέσει έναν αριθμό τηλεφώνου, προκ ειμένου να επαληθεύσει, 
ενημερώσει ή επανανεργοποιήσει τον λογαριασμό του.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠΑΤΕΣ 
ΤΥΠΟΥ PHISHING

»»   ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ »»

Με ταχύτατες διαδικασίες προχωρεί η δημιουργία 

του συντονιστικού κέντρου κατά των διαδικτυακών 

απατών, μιας ειδικής δομής της Ελληνικής 

Αστυνομίας που θα επικουρείται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 
ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1200 τ.μ. 

ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

»»ΜΑΦΙΑ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 και δραστηριοποιούνταν σε διεθνικό επίπεδο στην 
παρασκευή τσιγάρων με επιγραφές διάφορων επώνυμων εταιρειών.

Για την επίτευξη του σκοπού τους είχαν μισθώσει χώρο 1.200 τ.μ. σε 
περιοχή της Εύβοιας, όπου δημιούργησαν το πλήρως εξοπλισμένο εργα-
στήριο, υπό στοιχεία ανύπαρκτης επιχείρησης, στην οποία διαχειριστής 
ήταν ένας από τους αναζητούμενους αλλοδαπούς.

Από την έρευνα στο παράνομο εργαστήριο, βρέθηκε κατάλληλα εξο-
πλισμένη γραμμή μηχανημάτων για την παραγωγή τσιγάρων και την τυπο-
ποίηση αυτών, κοιτώνες για τους εργάτες καθώς και αποθηκευτικός χώρος 
για τις πρώτες ύλες και τα τσιγάρα που παρήγαγαν.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένη γραμμή 
παρασκευής – συσκευασίας τσιγάρων, 2.400.000 τσιγάρα, 14 τόνοι επεξερ-
γασμένου καπνού, πλήθος υλικών (χάρτινα περιτυλίγματα, ρολά αλουμινό-
χαρτου, διάφανη ταινία – ζελατίνα, χάρτινες ταινίες χρώματος λευκό και 
πορτοκαλί) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πακέτων τσιγάρων, 
μεταλλική δεξαμενή για την ανάδευση καπνού, ηλεκτρολογικός εξοπλι-
σμός, 3 φορτηγά και 3 αυτοκίνητα.

Χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι 
εξειδικεύονταν στην παραγωγή τσιγάρων τύπου « slim », τα οποία λόγω 
του μεγέθους τους απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις για την παραγωγή τους.

Επιπλέον, για να μην γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητά τους, «προ-
σλαμβάνονταν» χειριστές μηχανημάτων από το εξωτερικό, στους οποίους 
μάλιστα απαγορευόταν να προαυλίζονται και να έχουν κινητά τηλέφωνα. 
Ο χώρος ηλεκτροδοτούνταν από γεννήτρια και επιτηρούνταν περιμετρικά 
από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ενώ στους τοίχους των εγκαταστά-
σεων είχαν τοποθετηθεί ειδικά στρώματα μόνωσης, ώστε να μην ακούγεται 
θόρυβος από τα μηχανήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατασκευή τέτοιου εργαστηρίου απαι-
τείται ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και επιστημονικές γνώσεις, ενώ από την 
ύπαρξη ξένων επώνυμων ετικετών προκύπτει ότι το εμπόρευμα προοριζό-
ταν για το εξωτερικό. 

Μάλιστα, μόνο οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα ευρήματα 
ανέρχονται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παρασκευής και 
διακίνησης λαθραίων τσιγάρων στη χώρα «ξηλώθηκε» 

ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της Οικονομικής 
Αστυνομίας. Αστυνομικοί έκαναν έφοδο το πρωί της 

Πέμπτης σε παράνομο εργοστάσιο καπνικών προϊόντων 
στην Εύβοια, όπου συνελήφθησαν 11 άτομα. 
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ NOBACCO 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ

»»ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ 19 

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης της Παπαστράτος, την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε με αφορμή την 
επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
πρώτο πυλώνα της νέας στρατηγικής της που αφορά στην καινοτομία των 
προϊόντων και στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, η Παπαστράτος στο-
χεύει στη μείωση του αριθμού των καπνιστών στην Ελλάδα κατά 1,5 εκα-
τομμύριο μέχρι το 2025, ενώ, παράλληλα, έχει δεσμευτεί, μέχρι το 2023, το 
75% των εσόδων της να προέρχεται από  καινοτόμα προϊόντα εναλλακτικά 
του τσιγάρου.

Η NOBACCO κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία των προϊόντων 
ατμίσματος. Από την ίδρυσή της, το 2008, έχει θέσει ως κύρια προτεραι-
ότητά της την προώθηση εναλλακτικών λύσεων στο κάπνισμα. Σήμερα, 
διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 61 φυσικών καταστημάτων και ισχυρή πα-
ρουσία στις διαδικτυακές πωλήσεις. Η στρατηγική σύμπραξή της με την 
Παπαστράτος αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική των προϊόντων δυνητι-
κά μειωμένου κινδύνου, παρέχοντας περισσότερες επιλογές σε ενήλικους 
καπνιστές.

«Ο στόχος για 1,5 εκατομμύριο λιγότερους καπνιστές στην Ελλάδα, 
μέχρι το 2025, απαιτεί περισσότερες εναλλακτικές και ισχυρές συνεργασί-

ες. Γνωρίζουμε πως όσο περισσότερα εναλλακτικά προϊόντα προσφέρου-
με στους καπνιστές τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτόν. Διατηρώντας 
την καινοτομία και την επιστήμη στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, 
αναπτύσσουμε νέες, καινοτόμες πλατφόρμες, και διευρύνουμε, παράλ-
ληλα, το δίκτυο διάθεσής τους σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη NOBACCO 
μέχρι χθες μας συνέδεε το  όραμα για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Από 
σήμερα ενώνουμε δυνάμεις για να το κάνουμε πραγματικότητα», ανέφε-
ρε ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Παπαστράτος.

«Η στρατηγική μας συνεργασία με την Παπαστράτος είναι απολύτως 
συνεπής με την αποστολή μας να είμαστε δίπλα σε όλους όσοι σκέφτονται 
να κάνουν την επιλογή ζωής, και να αφήσουν πίσω τους το παραδοσιακό 
κάπνισμα. Πλέον, οι διαθέσιμες επιλογές για τους πελάτες μας διευρύνο-
νται με προϊόντα αντάξια της ποιότητας, καινοτομίας και ασφάλειας που 
χαρακτηρίζει τη γκάμα μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Παπαστράτος για 
την εμπιστοσύνη της, με την οποία αναγνωρίζεται η προσπάθεια 13 ετών 
να συμβάλλουμε στη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα. Συνεχίζουμε 
την προσπάθεια αυτή, έχοντας μαζί μας έναν ισχυρό σύμμαχο», δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της NOBACCO, Μάρκος Μαρκόπουλος. 

Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris 
International (PMI), συνάπτει στρατηγική συνεργασία 
με τη NOBACCO για τη διάθεση προϊόντων δυνητικά 

μειωμένου κινδύνου, η οποία είναι σε ισχύ από την 7η 
Οκτωβρίου 2021. Η NOBACCO, μέσω του εκτεταμένου 
δικτύου καταστημάτων της, θα διαθέτει προϊόντα της 

PMI, όπως συσκευές θέρμανσης καπνού IQOS και 
ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος, οι οποίες θα είναι 

διαθέσιμες στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2021.

Η Παπαστράτος και η Nobacco ενισχύουν την πρόσβαση 
σε καινοτόμα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου.

Κοινός στόχος των δύο εταιρειών είναι η Ελλάδα να γίνει μία χώρα όπου το τσιγάρο θα είναι παρελθόν. 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

»» ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ »»

Η εξόφληση του χρέους των εν λόγω οφειλετών θα γίνεται με παρακρά-
τηση της οφειλής από τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ως 60 μηνιαίες 
δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Σε περίπτωση δε που 
η οφειλή είναι μεγαλύτερη από τις 20.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα πρέπει να 
καταβάλει προηγουμένως τη διαφορά προκειμένου να αρχίσει η πληρωμή 
της σύνταξης.

Σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ τονίζεται ότι η εξόφληση του συγκεκριμένου 
χρέους, πέραν του ορίου των 20.000 ευρώ για όλα τα Ταμεία ή των 6.000 
ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 
δύο μηνών από την γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν τηρηθεί το συγκεκριμέ-
νο χρονικό όριο, τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης, θα πραγματοποιεί-
ται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την εξόφλησή του.

Σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ τονίζεται ότι η εξόφληση του συγκεκριμένου 
χρέους, πέραν του ορίου των 20.000 ευρώ για όλα τα Ταμεία ή των 6.000 
ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 
δύο μηνών από την γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν τηρηθεί το συγκεκριμέ-
νο χρονικό όριο, τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης, θα πραγματοποιεί-
ται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την εξόφλησή του.

Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί οφειλή σε ασφαλισμένο που έχει υπο-

βάλλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, σύμ-
φωνα με την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να καταβάλλει μόνο 
το υπερβάλλον ποσό για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και όχι το σύνολο 
της οφειλής του.

Αν όμως το αίτημα συνταξιοδότησης απορριφθεί, επειδή ο οφειλέτης 
– υποψήφιος συνταξιούχους δεν κατέβαλλε εμπρόθεσμα το υπερβάλλον 
ποσό, τότε θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα νέα ποσά που ανοίγουν το δρόμο προς την συνταξιοδότηση, ισχύουν 
για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Με τις διευκρινήσεις του 
ΕΦΚΑ δε, φαίνεται πως ειδικά για τον ΟΑΕΕ και για αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί μετά τις 10 Νοεμβρίου 2020, θα πρέπει να εκδίδεται απορρι-
πτική απόφαση, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής.

Όσο για τους υποψήφιους συνταξιούχους, που συνεχίζουν να εργάζο-
νται, οι όποιες οφειλές προκύψουν μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδό-
τησης, δεν προσμετρώνται στο συνολικό αρχικό ποσό που έχει προκύψει.

Τέλος, ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι εάν υποψήφιος συνταξιούχος, ως ασφα-
λισμένος, είχε ρυθμίσει την οφειλή του σε δόσεις και τις κατέβαλε κανονικά 
μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε το ύψος των οφειλών 
του που εν πολλοίς θα καθορίσει και την τύχη της σύνταξής του, θα καθορι-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση 
χιλιάδων οφειλετών του ελευθέρων 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, 
με χρέη ως 20.000 ευρώ, καθώς και 

αγροτών με οφειλές που δεν ξεπερνούν 
τις 6.000 ευρώ, βάσει εγκυκλίου που 

εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. 

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

στεί βάσει του εναπομείναντος ποσού της ρυθμισμένης οφειλής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον 5/2020.

Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβολή ποσού 10.000 ευρώ επί 
συνολικής οφειλής ύψους 30.000 ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας 
τον 5/2021, στην οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται.

Τον 6/2021 και ενώ το αρχικό αίτημα δεν έχει απορριφθεί, εκδηλώνει 
την επιθυμία να εξοφλήσει την κοινοποιηθείσα οφειλή. Θα πρέπει να κα-
ταβάλλει το ποσό τον 10.000 ευρώ το οποίο εάν εξοφληθεί τον ίδιο μήνα 
(6/2021), η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι η πρώτη μέρα του επόμενου 
μήνα της εξόφλησης, ήτοι 01/07/2021.

Παράδειγμα 2
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον 5/2020.

Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβολή ποσού 5.000 ευρώ επί 
συνολικής οφειλής ύψους 25.000 ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας 
τον 12/2020, στην οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται και 
έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.

Υποβάλλει νέο αίτημα τον 7/2021 και η οφειλή κατά την ημερομηνία 
αυτή προσδιορίζεται σε 28.000 ευρώ. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί έγγραφο 
οφειλής, με νέα δίμηνη προθεσμία για την καταβολή μόνο του υπερβάλλο-
ντος ποσού, δηλαδή των 8.000 ευρώ.

Παράδειγμα 3
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον 5/2020 και 
συνεχίζει την δραστηριότητα του.

Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής- για το χρονικό διάστημα ασφάλισης 
έως τον 5/2020- με υποχρέωση καταβολής ποσού 10.000 ευρώ επί συνο-
λικής οφειλής ύψους 30.000 ευρώ και λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον 
5/2021, την οποία καταβάλει τον 6/2021, ενώ το αίτημα δεν έχει ακόμη 
απορριφθεί. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα είναι η 01/07/2021 και 
ο χρόνος καθώς και τυχόν οφειλές από τον 6/2020 έως την διακοπή του 
επαγγέλματος θα αναζητηθούν όταν γίνει διακοπή και ζητηθεί η αξιοποίηση 
του χρόνου αυτού.

Σε αντίθεση, για τον τ. ΟΓΑ επειδή δεν γίνεται αντίστοιχη αξιοποίηση, 
ως διακοπή της ασφάλισης θα πρέπει να λογίζεται η τελευταία μέρα του 

προηγούμενου μήνα της άσκησης του δικαιώματος και όχι της καταβολής 
της σύναξης.

Παράδειγμα 4
Ασφαλισμένος του τ. ΟΓΑ υποβάλλει αίτημα για σύνταξη τον 4/2020. Κοι-
νοποιείται οφειλή την οποία πληρώνει μετά την πάροδο του διμήνου τον 
7/2021, πριν την απόρριψη του αιτήματος. Η έναρξη καταβολής της σύντα-
ξης θα είναι από 01/08/2021, αλλά ο χρόνος ασφάλισης θα είναι έως τον 
4/2020.

Εφόσον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, το συνταξιοδοτικό αίτημα 
έχει απορριφθεί, μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας, απαιτείται η 
υποβολή νέου αιτήματος με χρόνο ασφάλισης άρα και υποχρέωσης για κα-
ταβολή εισφορών έως και το μήνα υποβολής του νέου αιτήματος.

Παράδειγμα 5
Έστω ότι ο ασφαλισμένος του 3ου παραδείγματος, που συνεχίζει απασχο-
λούμενος, υποβάλλει νέο αίτημα συνταξιοδότησης τον 6/2021, δεδομένου 
ότι το αρχικό αίτημα του έχει απορριφθεί. Θα πρέπει η οφειλή του να υπο-
λογιστεί με τις τιμές της νέας αίτησης (6/2021), αφού συμπεριληφθεί και το 
χρονικό διάστημα από την αρχική έως την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότη-
σης, δηλαδή από 6/2020 έως και 6/2021 και να κοινοποιηθεί νέο έγγραφο 
για καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού με νέα δίμηνη προθεσμία. Ευνόητο 
είναι πως η έναρξης συνταξιοδότησης θα είναι από 01/07/2021, εφόσον 
καταβληθεί εμπρόθεσμα το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το όριο παρα-
κράτησης και ο χρόνος καθώς και τυχόν οφειλές από τον 7/2021 έως την 
διακοπή του επαγγέλματος, θα αναζητηθούν όταν γίνει διακοπή και ζητηθεί 
η αξιοποίηση του χρόνου αυτού.

Παράδειγμα 6
Έστω ότι ο ασφαλισμένος του 4ου παραδείγματος, υποβάλλει νέο αίτημα 
συνταξιοδότησης τον 6/2021, δεδομένου ότι το αρχικό αίτημα του έχει 
απορριφθεί.

Θα πρέπει η οφειλή του να υπολογιστεί με τις τιμές της νέας αίτησης 
(6/2021), αφού συμπεριληφθεί και το χρονικό διάστημα από την αρχική έως 
την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότησης, δηλαδή από 5/2020 έως και 6/2021 
και να κοινοποιηθεί νέο έγγραφο για καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού 
με νέα δίμηνη προθεσμία. Ευνόητο είναι πως η έναρξης συνταξιοδότησης 
θα είναι από 01/07/2021, εφόσον καταβληθεί εμπρόθεσμα το ποσό οφειλής 
που υπερβαίνει το όριο παρακράτησης και ο χρόνος ασφάλισης του θα είναι 
έως τον 6/2021.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.
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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.

Ειδικότερα, η δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από υπάλληλο του e-
ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους 
των νησιών του Ιονίου καθώς και τους κατοίκους των νησιών του Βορει-
οανατολικού Αιγαίου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να επεκταθεί 
σε όλη τη νησιωτική χώρα και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε όλη 
την επικράτεια. Επιπλέον, με την προσθήκη τεσσάρων ακόμα διαδικασι-
ών αυξάνονται σε 16 οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της 
πλατφόρμας και διευκολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών 
με τον e-ΕΦΚΑ.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:

1 Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς 2 Βεβαίωση χρόνου ασφά-
λισης για μη μισθωτούς 3 Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφά-
λισης σε περίπτωση απώλειας ενσήμων (για ασφαλισμένους τ. ΙΚΑ) 4 
Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι το myEFKAlive αποτελεί προϊόν της συνεργασίας στε-
λεχών του e-ΕΦΚΑ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει αναπτύξει 
τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και για άλλους φορείς και οργανισμούς του 
Δημοσίου. Τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο για τα Δωδεκάνησα 
και τις Κυκλάδες. Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα στους πολί-
τες, και ιδιαίτερα σε κατοίκους ορεινών, νησιωτικών ή απομακρυσμένων 
περιοχών καθώς και σε άτομα με αναπηρία, να εξυπηρετούνται με βιντεο-
κλήση, από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς την ανάγκη να μετακινηθούν 

σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Πέρα από τις τέσσερις διαδικασίες που 
προστίθενται σήμερα, οι υπόλοιπες 12 διαδικασίες που ήδη παρέχονται 
από το myEFKAlive είναι οι εξής:

Επίδομα ασθενείας
Επίδομα μητρότητας
Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ. 
ΙΚΑ)
Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης - Προϋπηρεσία)
Αλλαγή στοιχείων Μητρώου
Ασφαλιστική Ικανότητα
Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ
Απογραφή Ασφαλισμένου
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Βεβαίωση Απογραφής
Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης
Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εύκολη και απλή και γίνεται είτε μέσω της 
ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), είτε της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο πολίτης εισέρχεται στην υπηρεσία με την χρήση 
των προσωπικών κωδικών Taxisnet και μπορεί να κλείνει το ραντεβού του 
ημέρα σε και ώρα που τον εξυπηρετεί, από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του 
γραφείου του ή ακόμα και από το κινητό του. Την ημέρα του ραντεβού ο εν-
διαφερόμενος συνδέεται μέσω βιντεοκλήσης με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ 
προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις για πιστοποιητικά, επιδόματα ή για να 
ενημερωθεί για ένα συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό του ζήτημα.

ΟΙ 16 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ myEFKAlive

»» ΕΦΚΑ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εκτίναξη του κόστους στα ύψη αποδίδεται στις ανατιμήσεις και στη διε-
θνή ενεργειακή κρίση. «Πυροσβεστικά» σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να 
λειτουργήσει το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με υπολογισμούς της κυ-
βέρνησης, περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά θα το λάβουν, φέτος, μετά 
την απόφασή της για διεύρυνση των προβλεπόμενων εισοδηματικών και 
περιουσιακών κριτηρίων.

Ειδικότερα όσον αφορά στο κόστος, στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως 
το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει να διατίθεται σε τιμή που θα «σπάσει» 
το φράγμα του 1,10 ευρώ το λίτρο.

Κατά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων 
(ΠΟΠΕΚ), οι τιμές θα «κινηθούν», ανά λίτρο, σε επίπεδα άνω: του 1,10 ευρώ 
στην Αττική, του 1,20 ευρώ στην περιφέρεια και του 1,30 ευρώ στα νησιά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι η πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Ατ-
τικής, Μαρία Ζάγκα, υποστήριξε, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, πως η 
πώληση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει από 1,14 ευρώ στην Αθήνα 
και την Θεσσαλονίκη, 1,24 ευρώ στην περιφέρεια και κοντά στο 1,30 ευρώ 
στη νησιωτική Ελλάδα.

Αξίζει να επισημανθεί πως η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκκίνη-
σε πέρυσι (15.10.2020) με μέση τιμή λιανικής πώλησης στην Αττική και στη 
Θεσσαλονίκη στα 0,776 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από το Πα-
ρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. Επίσης, χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στη Φλώρινα η τιμή, ανά 
λίτρο, είχε φθάσει τα 0,815 ευρώ, στη Ροδόπη τα 0,847 ευρώ, στη Χίο τα 
0,865 ευρώ και στο Ρέθυμνο τα 0,875 ευρώ, στα μέσα Οκτωβρίου του 2020.

ΛΥΣΕΙΣ
Η ΠΟΠΕΚ διά του προέδρου της, Γιώργου Ασμάτογλου, έχει ζητήσει 

από την κυβέρνηση να προχωρήσει, άμεσα, σε δραστική μείωση των φόρων 
στα καύσιμα για να αντισταθμιστούν, επαρκώς, οι καθημερινές αυξήσεις 
στην τιμή πώλησης των καυσίμων θέρμανσης, αλλά και κίνησης. Μάλιστα, 
η Ομοσπονδία εκφράζει την πεποίθηση πως οι αυξήσεις αυτές «πλέον, δεν 
δείχνουν να είναι “παροδικές”, καθώς για τους επόμενους μήνες του φετι-
νού χειμώνα η διεθνής ζήτηση θα παραμείνει μεγαλύτερη από τη διαθεσι-
μότητα».

ευρώ για το 2022. Το νέο ποσό θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού του επι-
δόματος για όλες τις περιοχές της χώρας και για όλους τους δικαιούχους. 
Συγκεκριμένα, τα 300 ευρώ θα πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή επι-
δότησης (τις λεγόμενες βαθμοημέρες) που έχει καθοριστεί για τον οικισμό 
στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου. Αυτός ο συντελεστής 
κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος της περιοχής. Το ποσό 
που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 20% 
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου, έναντι 10% που ίσχυε πέρυσι.

Το δε ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 80 ευρώ, και το 
ανώτατο στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Για την ΠΟΠΕΚ, η μείωση των φόρων στα καύσιμα θέρμανσης και κί-
νησης αποτελεί «πάγιο και δίκαιο αίτημα όχι μόνο των πρατηριούχων καυ-
σίμων, αλλά και των καταναλωτών, καθώς θα αποκαθιστούσε την αδικία για 
τους Ελληνες που πληρώνουν από τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύν-
σεις στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα:

1 Θα μειώσει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων 
βελτιώνοντας συνολικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

2 Θα επιτρέψει σε χιλιάδες νοικοκυριά να καλύψουν τις ανάγκες 
θέρμανσης με οικονομικό τρόπο το χειμώνα.

3 Θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών».

ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ 100€ ΕΩΣ 750€

Το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου, βάσει κύκλων του αρμόδιου 
υπουργείου Οικονομικών, θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myΘέρμαν-
ση», όπου οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης θα μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το επίδομα θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον καταναλώνουν 
πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα 
(πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιούν 
ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνο-
νται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Αξίζει να επισημανθεί πως το συνολικό ποσό που θα διατεθεί γι’ αυ-

τόν το σκοπό διπλασιάστηκε, συγκριτικά με πέρυσι (168 εκατ. ευρώ, από 
84 εκατ. ευρώ), αφού αφορά όλες αυτές τις μορφές καυσίμων που χρησι-
μοποιούνται για θέρμανση. Εκτιμάται, μάλιστα, πως σημαντικό μέρος του 
επιδόματος θα καταβληθεί από φέτος.

Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία και την καταβολή 
του επιδόματος θα προσδιοριστούν σε σχετική υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως το βασικό ποσό υπολογισμού του επιδόματος θέρ-
μανσης αυξάνεται από τα 220 ευρώ που είχε καθοριστεί για το 2021 στα 300 

ΝΕΑ ΟΡΙΑ
Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι 

τα οποία θα εγκρίνεται η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και δια-
μορφώνονται, πλέον, ως εξής: • Αγαμος: 14.000 ευρώ (από 12.000 ευρώ). 
• Οικογένεια με δύο παιδιά: 26.000 ευρώ (από 24.000 ευρώ). • Οικογένεια 
με τρία παιδιά: 29.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ).

Τέλος, άλλαξαν τα περιουσιακά κριτήρια, καθώς αυξήθηκε στις 180.000 
ευρώ (από 130.000 ευρώ) η αξία της ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και 
στις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 250.000 ευρώ).

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Βαθιά… το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ο καταναλωτής για να κρατήσει το 
σπίτι του ζεστό τον φετινό χειμώνα. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε 
την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, με τους φορείς της αγοράς να κάνουν λόγο για αυξή-

σεις στην τιμή του, ακόμη και της τάξεως του 50%, συγκριτικά με πέρυσι.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΑ... ΥΨΗ

»» ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΑΛΜΑΤΩΔΕΙΣ ΡΥΘΜΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

»» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2020, το συνολικό 
ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε σε 
757 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 10%, από 690 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Η περυσινή χρο-
νιά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, που σημαδεύτηκε 
από την πανδημία COVID-19 και τον συνακόλουθο 
σημαντικό ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο 
για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται επίσης στα στοιχεία για την 
ανάπτυξη, τα οποία παρέμειναν σημαντικά (10%), 
αλλά μειώθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με το 2019 
(14%). Ο COVID-19 έδωσε σημαντική ώθηση στις 
πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά η απότο-
μη πτώση των διαδικτυακών πωλήσεων στον το-
μέα του τουρισμού και των υπηρεσιών (εκδηλώ-
σεις, εισιτήρια κ.λπ.) συνέβαλε στην συγκράτηση 
της συνολικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία είχε 
τεράστιο αντίκτυπο στις εξελίξεις στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου. Το lockdown επιτάχυνε την 
υπάρχουσα τάση προς την ψηφιακή και πράσινη 
μετάβαση των καταστημάτων. Οι επενδύσεις των 
επιχειρήσεων στα ψηφιακά κανάλια πωλήσεων, 
οι οποίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για αρ-
κετά χρόνια, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγους 
μήνες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν σανίδα σω-
τηρίας για τους καταναλωτές, καθώς περιορισμοί, 
όπως το αναγκαστικό κλείσιμο καταστημάτων, 
τους εμπόδισαν να αγοράσουν ό,τι χρειάζονταν 
στα καταστήματα. Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν έχει αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες που 
υπέστησαν πολλές ΜΜΕ με φυσικά καταστήματα, 
έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος του οικονομικού 
σοκ. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για 
να διασφαλιστεί ότι ο ευρύτερος τομέας του λια-
νικού εμπορίου μπορεί να επωφεληθεί βέλτιστα 
από τις λύσεις που προσφέρει ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός.

Η έκθεση του 2021 δείχνει ότι η Δυτική Ευ-
ρώπη είναι η ισχυρότερη περιοχή όσον αφορά τον 

κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C, 
διακρατώντας το 64% του συνολικού κύκλου εργα-
σιών για το 2020. Η Νότια Ευρώπη ακολουθεί στη 
δεύτερη θέση με μόλις 16% του συνολικού κύκλου 
εργασιών, ενώ η Κεντρική Ευρώπη (8%), η Βόρεια 
και η Ανατολική Ευρώπη (και οι δύο 6%)

Οι ηγέτες στον κύκλο εργασιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου B2C παραμένουν το Ηνωμένο Βασίλειο 
(236 δισεκατομμύρια ευρώ), η Γαλλία (112 δισε-
κατομμύρια ευρώ), η Γερμανία (93,6 δισεκατομ-
μύρια ευρώ) και η Ισπανία (68,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ). Ωστόσο, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης 
στον κύκλο εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
εντοπίστηκαν στην Ελλάδα (77%), τη Μολδαβία 
(49%), τη Ρωσία (41%), την Ελβετία, τη Βόρεια Μα-
κεδονία (37%), και τη Σουηδία (36%).

Άλλα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση 
του διαδικτύου στην Ευρώπη αυξήθηκε σε 89% το 
2020, από 87% το 2019 και 85% το 2018, με τη Δυ-
τική Ευρώπη (95%) Ο αριθμός των διαδικτυακών 
αγοραστών αυξήθηκε ταχύτερα κατά τη διάρκεια 
του 2020 σε σχέση με τα τελευταία 4 χρόνια, με 
το 71% του πληθυσμού να έχει αγοράσει από ηλε-
κτρονικό κατάστημα (από 66% το 2019 και 64% το 
2018).

Η Δυτική Ευρώπη διαθέτει το υψηλότερο 
ποσοστό ηλεκτρονικών αγοραστών (86%), ακο-
λουθούμενο από τους καταναλωτές της Βόρειας 
Ευρώπης (82%). Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε το 
υψηλότερο ποσοστό διαδικτυακών αγοραστών 
(92%), ακολουθούμενο από τις Κάτω Χώρες (91%), 
τη Δανία και την Ελβετία (90%), τη Γερμανία και τη 
Νορβηγία (87%), και τη Σουηδία (86%). Το χαμη-
λότερο ποσοστό διαδικτυακών αγοραστών εντο-
πίστηκε, για παράδειγμα, στη Μολδαβία (34%), 
την Αλβανία (37%), την Ουκρανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία (40%), τη Βουλγαρία (42%) και τέλος τη 
Ρωσία (43%).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι υψηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης στον κύκλο 

εργασιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου της Ευρώπης 

εντοπίστηκαν στην 

Ελλάδα (77%), πέρυσι. 

Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από την 

ευρωπαϊκή έκθεση 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

για το 2021 που 

δημοσίευσαν από κοινού 

ο Ελληνικός Σύνδεσμος 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο 

E-commerce Europe και το 

EuroCommerce.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Συναγερμός έχει σημάνει σε Τράπεζα της Ελλάδος 
και πιστωτικά ιδρύματα μετά την κατακόρυφη αύξηση της λείας 

από ηλεκτρονικές απάτες κατά 515% το 2021. 

ΚΑΤΑ 515% ΕΧΟΥΝ 
ΑΥΞΗΘΕΙ 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΤΕΣ ΤΟ 2021

»» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τα 6,5 εκατ. ευρώ 
στο εννεάμηνο του 2020, την αντίστοιχη εφετινή 
περίοδο το ποσό που έχει κλαπεί από τραπεζικούς 
λογαριασμούς, διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ. 
Δηλαδή κατά μέσο όρο οι δράστες σήκωναν το δι-
άστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 καταθέσεις 
της τάξης των 150.000 ευρώ την ημέρα!

Η στροφή των επιτηδείων στην εξαπάτηση 
καταθετών μέσω του e-banking οφείλεται σε δύο 
λόγους: Πρώτον, στην αύξηση των δικλίδων ασφα-
λείας στις πληρωμές με κάρτες μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας που ανάγκασε τους e-ληστές να 
στραφούν στις υπηρεσίες e-banking και, δεύτερον, 
στον μεγάλο αριθμό νέων χρηστών ηλεκτρονικής 
τραπεζικής (+20% τον τελευταίο ενάμιση χρόνο), οι 
οποίοι αποτελούν τα πιο εύκολα θύματα. 

Σε κάθε περίπτωση για να γίνει η απάτη απαι-
τείται η συμμετοχή του θύματος, καθώς δεν είναι 
δυνατή η παράκαμψη των συστημάτων ασφαλείας 
των τραπεζών. 

Συγκεκριμένα, οι επιτήδειοι για να πετύχουν τον 
σκοπό τους και να κάνουν μια μεταφορά χρημά-
των χρειάζονται τα εξής:

• Τα στοιχεία για την είσοδο στο e-banking  
του θύματος.
• Τον κωδικό μιας χρήσης που αποστέλλεται  
με SMS στο κινητό του.
• Αν η επιβεβαίωση των συναλλαγών γίνεται 

μέσω ειδοποίησης στο mobile banking,  
πρέπει να πείσουν το θύμα να τη δώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μισά περιστατικά 
απάτης αφορούν την κλασική μέθοδο του ψαρέμα-
τος (phishing) των στοιχείων. Στην προκειμένη πε-
ρίπτωση οι δράστες αποστέλλουν ένα απατηλό e-
mail ή ακόμα και SMS, με το οποίο ενημερώνουν 
τον παραλήπτη ότι πρέπει να μπει στον λογαριασμό 
του στο e-banking, πατώντας συγκεκριμένο link, 
προφασιζόμενοι ένα πρόβλημα, π.χ. ότι μπλόκαρε 
η κάρτα του ή πάγωσε ο λογαριασμός του.

Αν το θύμα πατήσει το link, εισέρχεται σε μια 
ιστοσελίδα που μοιάζει με το e-banking της τράπε-
ζάς του. Εφόσον πληκτρολογήσει εκεί τα στοιχεία 
εισόδου του, αυτά περιέρχονται στην κατοχή των 
δραστών. Στη συνέχεια οι τελευταίοι ζητούν από 
τα θύματα να τους αποκαλύψουν τον κωδικό μιας 
χρήσης που εστάλη στο κινητό τους, ώστε να εκτε-
λέσουν τη μεταφορά που θέλουν.

Για απόκτηση των στοιχείων εισόδου στο e-
banking χρησιμοποιείται και η ακόλουθη μέθο-
δος: 

Οι δράστες τηλεφωνούν στο θύμα, υποτίθε-
ται εκ μέρους της Microsoft, για την επίλυση ενός 
ζητήματος στον υπολογιστή του. Αν τους δοθεί η 
απαραίτητη εξ αποστάσεως πρόσβαση, εγκαθι-
στούν προγράμματα παρακολούθησης και με τον 
τρόπο αυτόν μαθαίνουν τους κωδικούς e-banking.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
ΣΤΙΣ 100 ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

»» ΔΟΣΕΙΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή 
προβλέπει την επανένταξη πληττόμενων φορολογούμενων στις 100 και 
120 δόσεις με δυο προϋποθέσεις: την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα 
myBusinessSupport και την καταβολή των δόσεων του Αυγούστου και του 
Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου μαζί με τη δόση του Οκτωβρίου.

Η αναβίωση των 100 και 120 δόσεων αφορά τους οφειλέτες που βρέ-
θηκαν εκτός ρυθμίσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από 
1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, την ευκαι-
ρία να ξανακερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις τους έχουν:

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους 
ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 
31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού 
σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1 

Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

• Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότη-
τες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανι-
σμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 
1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα 
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 
2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων COVID-19.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 
έως 31 Ιουλίου 2021.

Άλλη μια ευκαιρία να κερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων 
έχουν οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία.
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Η σοβαρότητα της ασθένειας ποικίλλει ανά άτομο, αλλά η πανδημία του 
COVID-19 προσδίδει μια νέα επείγουσα ανάγκη να προστατευτούμε, ενώ και 
οι δύο αυτοί ιοί αυξάνονται τους επόμενους μήνες.

Τα εμβόλια κατά της γρίπης είναι πάντα σημαντικά, αλλά είναι ακόμη 
πιο σημαντικά φέτος για την προστασία του πληθυσμού, και ιδιαίτερα των 
ευπαθών ομάδων, από τη γρίπη ενώ ο COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί 
απειλή για όλους.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο απλό κρυολόγημα και τη γρίπη;
Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη μπορεί να φαίνονται στην αρχή παρό-

μοια. Είναι και οι δύο αναπνευστικές ασθένειες και μπορεί να προκαλέσουν 
παρόμοια συμπτώματα. Αλλά διαφορετικοί ιοί προκαλούν αυτές τις δύο κα-
ταστάσεις.

Τα συμπτώματα που έχετε μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε 
τη διαφορά μεταξύ τους.

Τόσο το κρυολόγημα όσο και η γρίπη μοιράζονται μερικά κοινά συμπτώ-
ματα. Τα άτομα με οποιαδήποτε ασθένεια από τις δύο βιώνουν συχνά:

1 καταρροή ή βουλωμένη μύτη
2 φτέρνισμα

3 πόνους σώματος
4 γενική κόπωση

Κατά κανόνα, τα συμπτώματα της γρίπης είναι πιο σοβαρά από τα συμπτώ-
ματα του κρυολογήματος.

Ακόμη μία διαφορά μεταξύ των δύο είναι το πόσο σοβαρές ιώσεις είναι. 
Τα κρυολογήματα σπάνια προκαλούν άλλες καταστάσεις ή προβλήματα 
υγείας. Αλλά η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε:

1 ιγμορίτιδα
2 λοιμώξεις του αυτιού

3 πνευμονία
4 σήψη

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

»» ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΙΠΗ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σε μια κλασική χρονιά, η περίοδος της γρίπης εμφανίζεται από το φθινόπωρο έως τις 
αρχές της άνοιξης - και μαζί της έρχεται η καταρροή, το φτέρνισμα, ο βήχας, η κόπωση 

και όλα τα γνωστά συμπτώματα της γρίπης.

Εάν τα συμπτώματά σας είναι σοβαρά, μπορεί να θέλετε να επιβεβαιώσετε 
αν έχετε γρίπη ή απλό κρυολόγημα. Ο μόνος που μπορεί να δώσει απάντηση 
σε αυτό το ερώτημα είναι ο γιατρός σας και μόνο ο γιατρός σας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, θα πρέπει να ακολουθείτε 
το πρωτόκολλο σε ό,τι έχει να κάνει την επίσκεψη σε γιατρό γι’ αυτό και θα 
πρέπει να έχετε κάνει ένα self test ή rapid test.

Εάν ο γιατρός σας διαγνώσει ένα από κρυολόγημα, τότε θα χρειαστεί να 
αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας μέχρι να τελειώσει ο ιός. Πώς θα 
αντιμετωπίσετε το κρυολόγημα;

1 με χρήση φαρμάκων για το κρυολόγημα
2 με ιατρική συνταγή

3 μένοντας ενυδατωμένοι
4 με ξεκούραση

Αν ο γιατρός σας διαγνώσει γρίπη, ίσως ζητήσει τη λήψη φαρμάκων 
γρίπης για να μειωθούν τα συμπτώματα και για να συντομεύσει τον χρόνο 
που είστε άρρωστοι. Η ξεκούραση και η ενυδάτωση ζητείται επίσης από τους 
ανθρώπους που έχουν γρίπη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γρίπης και του COVID-19;
Τα συμπτώματα του COVID-19, της γρίπης και των αλλεργιών συνήθως είναι 
κοινά, όμως κάποιες διαφορές βοηθούν τους γιατρούς να τα ξεχωρίσουν. Τα 
κυριότερα συμπτώματα του COVID-19 είναι:

1 κούραση
2 πυρετός
3 βήχας

4 δυσκολία στην αναπνοή
5 Το φτέρνισμα δεν έχει αναφερθεί

Τα συμπτώματα της γρίπης είναι παρόμοια με του κορονοϊού (COVID-19), 
συμπεριλαμβανομένου του πυρετού και των πόνων στο σώμα. Την δύσπνοια 
όμως δεν θα τη βρείτε ως σύμπτωμα στη γρίπη.

YΓΕΙΑ
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YΓΕΙΑ

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;
Εδώ είναι μερικά από τα κοινά συμπτώματα της γρίπης:
Πυρετός: Η γρίπη σχεδόν πάντα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του 
σώματός σας. Άρα σίγουρα θα εμφανιστεί πυρετός.
Οι περισσότεροι πυρετοί που σχετίζονται με τη γρίπη κυμαίνονται από χαμη-
λό πυρετό περίπου 37,8 ° C έως και 40 ° C.
Αν και ανησυχητικό, δεν είναι ασυνήθιστο για τα μικρά παιδιά να έχουν υψη-
λότερους πυρετούς από τους ενήλικες. Εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας 
έχει γρίπη, επισκεφθείτε τον παιδίατρό του.
Βήχας: Ένας ξηρός και συχνά, επίμονος βήχας είναι συνηθισμένος στη γρί-
πη. Ο βήχας μπορεί να επιδεινωθεί, να γίνει άβολος (ειδικά τα βράδια) και 
επώδυνος.
Μπορεί μερικές φορές να εμφανίσετε δύσπνοια ή δυσφορία στο στήθος 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πολλοί βήχες που σχετίζονται με τη 
γρίπη μπορούν να διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες.
Μυϊκοί πόνοι: Οι μυϊκοί πόνοι που σχετίζονται με τη γρίπη είναι πιο συνηθι-
σμένοι στο λαιμό, την πλάτη, τα χέρια και τα πόδια.
Πονοκέφαλο: Το πρώτο σύμπτωμα της γρίπης μπορεί να είναι ένας έντονος 
και ενοχλητικός πονοκέφαλος.
Κούραση: Το αίσθημα κόπωσης στη γρίπη εμφανίζεται γρήγορα και να είναι 
δύσκολο να ξεπεραστεί.

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ: 
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της γρίπης παρατη-
ρείται σύντομα μετά τον εμβολιασμό και ακολουθείται κατά μέσο όρο από 
μια μείωση της τάξης του 8% έως 9% κάθε μήνα, με ενδεχομένως ταχύτερη 
μείωση σε ηλικιωμένα άτομα.

Σε παλιότερες αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι τα αντι-
σώματα έναντι του ιού της γρίπης μειώνονται κατά το ένα τρίτο εντός τεσ-
σάρων έως πέντε μηνών μετά τον εμβολιασμό. Οι Αμερικανικές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες συστήνουν ετήσιο εμβολιασμό έναντι της γρίπης για παιδιά 
και ενήλικες, ο οποίος θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται στα τέλη του 
Οκτώβρη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό Clinical 
Infectious Diseases μια καθυστέρηση κατά έναν ή δύο μήνες στον ετήσιο 
εμβολιασμό μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού 
εμβολίου κατά 10% έως 20%. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη 
Κορμομπόκη, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης 
ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτής της μελέτης.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη προήλθαν από μια βάση δεδομένων στις 
ΗΠΑ, όπου καταγράφονται ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν λόγω οξείας 
λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος σε περιόδους έξαρσης της γρίπης 
κατά τα έτη 2015-16 έως και 2018-19. Στη μελέτη εντάχθηκαν οι ασθενείς 
οι οποίοι παρουσίασαν βήχα ή απόχρεμψη 10 ημέρες πριν την εισαγωγής 
τους. Οι ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί στο τεστ ανίχνευσης γρίπης συγκρί-
θηκαν με όσους είχαν αρνητικό τεστ (ομάδα μαρτύρων). Ως εμβολιασμένοι 
ορίστηκαν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί τουλάχιστον 14 ημέρες 
πριν εμφανίσουν συμπτώματα γρίπης. Οι ερευνητές ανέλυσαν την αποτελε-

σματικότητα του εμβολίου σε σχέση με την ανάγκη νοσηλείας λόγω γρίπης. 
Συμπεριλήφθηκαν 3,016 ενήλικες (μέση ηλικία 60 έτη) με γρίπη τύπου Α 
(Η3Ν2), 1,492 ασθενείς με γρίπη τύπου Α (Η1Ν1) και 1,060 ασθενείς με γρί-
πη τύπου Β/Yamagata. Συνολικά, 34% του υπό μελέτη πληθυσμού είχε εμβο-
λιαστεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, 77% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, 92% μέχρι 
τα τέλη Νοεμβρίου και 97% μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες 
όπως η ηλικία, η εθνικότητα, η εποχή του χρόνου, το ιστορικό προηγούμε-
νων νοσηλειών και ενδείξεις υποκείμενων νοσημάτων. Η αποτελεσματικό-
τητα του αντιγριπικού εμβολίου σε σχέση με την ανάγκη νοσηλείας λόγω 
γρίπης μειώθηκε κατά μέσο όρο 7.5%–8.5% για κάθε 30 μέρες μετά τον 
εμβολιασμό, ανάλογα με τον τύπο της γρίπης. Τα ευρήματα αυτά ήταν πιο 
έκδηλα στους ηλικιωμένους ασθενείς, άνω των 65 ετών, με μια μείωση της 
αποτελεσματικότητας του εμβολίου κατά μέσο όρο 10.8% για κάθε 30 μέρες 
μετά τον εμβολιασμό.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στον εμβολια-
σμό έναντι της γρίπης για ένα ή δύο μήνες μπορεί να βελτιώσει την αποτελε-
σματικότητα του εμβολιασμού κατά 10% έως 20%. Εναλλακτικά, θα μπορούσε 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναληπτικού εμβολιασμού 3 έως 4 μήνες 
μετά την πρώτη δόση ή η κυκλοφορία ενός πιο ενισχυμένου αντιγριπικού 
εμβολίου με μεγαλύτερη διάρκεια της αντισωματικής απάντησης. Δεδομέ-
νης της μεγάλης νοσηρότητας αλλά και του υψηλού αριθμού θανάτων από 
γρίπη ετησίως τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να έχουν μεγάλο όφε-
λος για τη δημόσια υγεία. Τέλος, η εμπειρία από τον αντιγριπικό εμβολιασμό 
μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και βελτιστοποίηση των στρα-
τηγικών εμβολιασμού έναντι της COVID-19.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) πιστεύει ότι τόσο η 
γρίπη όσο και ο νέος κορονοϊός, COVID-19, θα εξαπλωθούν φέτος. Εξαιτίας 
αυτού, το εμβόλιο θα είναι πιο σημαντικό από ποτέ.

Πόσο διαρκεί η γρίπη;
Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν από τη γρίπη σε περίπου μία 

εβδομάδα. Αλλά μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να νιώσει όπως 
πριν. Δεν είναι ασυνήθιστο να αισθάνεται κάποιος κουρασμένος για αρκετές 
ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων της γρίπης.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να μένουν σπίτι και μακριά από το σχολείο 
και εσείς να μένετε μακριά από τη δουλειά μέχρι να είστε απαλλαγμένοι από 
τον πυρετό για τουλάχιστον 24 ώρες (και αυτό χωρίς λήψη φαρμάκων για τη 
μείωση του πυρετού).

Εάν έχετε γρίπη, μπορείτε να τη μεταδώσετε σε κάποιον άλλο μια μέρα 
πριν εμφανιστούν τα συμπτώματά σας και έως και 5-7 ημέρες μετά.

Εάν έχετε συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, πρέπει να απομονωθείτε ενώ υποβάλλεστε σε εξε-
τάσεις και να συνεχίσετε να εφαρμόζετε καλή υγιεινή, όπως:

1 πλένοντας τα χέρια σας
2 απολύμανση περιοχών με υψηλό άγγιγμα

3 φορώντας μάσκα
4 αποφεύγοντας την επαφή με άλλους

πηγές: health.com / onmed.gr

 Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8% 

ΕΩΣ 9% ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

»» ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Αυτό το διάστημα αναμένεται να έρθει ο 
λογαριασμός των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών, για 700 χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις καθώς αναμένεται να αναρτη-
θούν τα σχετικά ποσά στο σύστημα TAXIS 
αφού πρώτα βγουν οι σχετικές υπουργι-
κές αποφάσεις.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να 
μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ – aade.
gr με τους κωδικούς του TAXIS, για να 
αναζητήσουν εκεί σύμφωνα με το Mega 
τις βεβαιωμένες οφειλές, όπου θα ανα-
γράφεται και το σύνολο που έχουν λάβει, 
αλλά και το ποσό που θα πρέπει να επι-
στρέψουν.

Όσοι μπορούν να επιστρέψουν το 
ποσό εφάπαξ έως τις 31/12, θα έχουν 
έκπτωση 15%. Όσοι δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να πληρώσουν εφάπαξ, μπορούν 
να πληρώσουν το ποσό σε 60 μηνιαίες 
δόσεις, με πρώτη δόση τον Ιανουάριο 
του 2022.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις 
που έχουν κάνει έναρξη έως 31/12/2018 
θα πρέπει να επιστρέψουν το 25 ή 33%, 
εφόσον έχει μειωθεί ο τζίρος τους πε-
ρισσότερο του 70% ή εμφανίζουν ζημιά 
στα κέρδη τους.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις 
που έκαναν έναρξη μετά την 01/012019 
θα πρέπει να επιστρέψουν το 50% αν δεν 
είχαν μείωση στο τζίρο τους, ενώ αν εί-
χαν μείωση στο τζίρο τους γύρω στο 30% 
η επιστροφή φτάνει στο 25%.

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

στον κλάδο καθώς και για την καθημερινή επικαιρότητα.
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Στο περιοδικό Neurology δημοσιεύτηκε πρόσφατα η εργασία των Καθη-
γητών Γεωργίου Τσιβγούλη, Καθηγητή Νευρολογίας ΕΚΠΑ, του Σωτηρίου 
Τσιόδρα, Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, του Θεόδω-
ρου Βασιλακόπουλου, Καθηγητή Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας 
του ΕΚΠΑ, της Βασιλικής Παπαευαγγέλου, Καθηγήτριας Παιδιατρικής του 
ΕΚΠΑ, του Κωνσταντίνου Βουμβουράκη, Καθηγητή Νευρολογίας-Νευροα-
νοσολογίας του ΕΚΠΑ, του Σωτήριου Γιαννόπουλου, Καθηγητή Νευρολο-
γίας-Νευροψυχολογίας του ΕΚΠΑ, της Ανδρονίκης Νάσκα, Καθηγήτριας 
Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, του Ιωάννη Μιχόπουλου, Αν. Κα-
θηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ και της Παγώνας Λάγιου, Καθηγήτριας Υγι-
εινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Το εν λόγω άρθρο αφορά στη συστη-
ματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη μετά-ανάλυση των σχετικών 
μελετών, με στόχο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της έκβασης 
των ασθενών που εμφάνισαν θρόμβωση φλεβωδών κόλπων ή άλλα θρομ-
βωτικά επεισόδια μετά από εμβολιασμό έναντι της COVID-19 με τη χρήση 
εμβολίων με φορέα αδενοϊό. Τη δημοσίευση αυτή σχολιάζουν οι Καθη-
γητές Νευρολογίας Γεώργιος Τσιβγούλης, Κωνσταντίνος Βουμβουράκης, 
Σωτήρης Γιαννόπουλος και η Νευρολόγος Λίνα Παλαιοδήμου.

Μετά από τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 23 μελέτες 
κρίθηκαν ως κατάλληλες για εισαγωγή στη μετά-ανάλυση. Συνολικά συ-
γκεντρώθηκαν δεδομένα από 4.131 ασθενείς με οποιοδήποτε θρομβωτι-
κό επεισόδιο μετά από εμβολιασμό, εκ των οποίων οι 341 παρουσίασαν 
θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη μετά-ανάλυση 
των δεδομένων, αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς που εμφάνισαν το σύνδρομο 
θρόμβωσης και θρομβοπενίας (Thrombotic Thrombocytopenia Syndrome 

– TTS) είχαν 14πλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν θρόμβωση φλεβωδών 
κόλπων εγκεφάλου σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θρομβωτικό επεισόδιο. 
Χαρακτηριστικά, πάνω από τους μισούς ασθενείς με TTS (51%) εμφάνισαν 
θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου. Παρότι σπάνια επιπλοκή, η εν-
δονοσοκομειακή θνητότητα βρέθηκε αυξημένη: 28% των ασθενών με TTS 
και οποιαδήποτε θρομβωτική επιπλοκή απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38% για τους ασθενείς που 
εμφάνισαν TTS και θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου.

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ασθενών, φάνηκε ότι οι θρομβωτικές 
επιπλοκές καταγράφηκαν κατά κύριο λόγο εντός των πρώτων 2 εβδομά-
δων από τον εμβολιασμό και αφορούσαν στην πλειοψηφία τους γυναίκες 
ασθενείς, με μέση ηλικία τα 45 έτη, που μάλιστα δεν είχαν κανένα γνωστό 
παράγοντα κινδύνου για θρομβώσεις.

Συμπερασματικά, η θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου είναι μια 
σπάνια επιπλοκή μετά από εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19, και συγκε-
κριμένα μετά τη χορήγηση εμβολίων που φέρουν αδενοϊό. Ιδίως για τους 
ασθενείς που εμφανίζουν το σύνδρομο TTS, είναι περισσότερο πιθανό να 
αναπτύξουν θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου σε σχέση με οποια-
δήποτε άλλο θρομβωτικό επεισόδιο. Η ενδονοσοκειακή θνητότητα στους 
ασθενείς αυτούς είναι αυξημένη και ξεπερνά το 1/3 των περιπτώσεων. 
Επομένως, είναι σημαντικό οι θεράποντες ιατροί να γνωρίζουν την επιπλο-
κή αυτή, να παρακολουθούν στενά τους ασθενείς με TTS και να χορηγούν 
τις ειδικές θεραπείες αντιμετώπισης (αγωγή με νέας γενιάς αντιπηκτικά και 
ενδοφλέβια έγχυση ανοσοσφαιρίνης), με σκοπό τη μείωση της ενδονοσο-
κομειακής θνητότητας και την καλή έκβαση των ασθενών.

ΤΑ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΗΣ COVID-19

»» ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ  »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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Αυτός είναι ο φόβος Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι δεν αποκλείουν 
ότι και τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν εποχικά ξεσπάσματα της γρίπης, 
ακριβώς επειδή στη διάρκεια της πανδημίας η γρίπη σχεδόν εξαφανίστη-
κε. Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου 
Κολούμπια της Νέας Υόρκης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό Λοιμωξιολογίας “Journal of Infectious Diseases”, ανέπτυξαν 
ένα μοντέλο που θεωρεί αρκετά πιθανό ένα μαζικό ξέσπασμα γρίπης λόγω 
της χαλάρωσης των μέτρων προφύλαξης κατά του κορονοϊού σε δημόσι-
ους χώρους.

Γι’ αυτό, όπως τόνισε ο επικεφαλής ερευνητής, επίκουρος καθηγητής 
Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας Σεν Πέι, “εφέτος είναι πιο σημαντικό 
από ποτέ να κάνει κανείς το αντιγριπικό εμβόλιο. Μολονότι είναι σωστό 
να εστιάζει κάποιος στην προστασία του από την Covid-19, δεν πρέπει να 
ξεχνά τη γρίπη, που μπορεί επίσης να αποβεί μοιραία”.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, όσο περισσότερο χρόνο 
υπήρχαν σε μία χώρα ή περιοχή περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού, 
πριν αρθούν πιο πρόσφατα χάρη στους εμβολιασμούς, τόσο μεγαλύτερος 
αριθμός ανθρώπων θα είναι εφέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια, ευάλω-
τος στη γρίπη. Επιπροσθέτως, η παγκόσμια καταστολή της δραστηριότητας 
των ιών της γρίπης, κάτι που αποτέλεσε θετική “παρενέργεια” της προ-
φύλαξης από τον κορονοϊό, καθιστά πιο δύσκολο να γίνει πρόβλεψη ποια 
στελέχη της γρίπης θα κυκλοφορήσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύεται η ανάπτυξη αποτελεσματικών αντιγριπικών εμβολίων. Είναι 
μάλιστα πιθανό να “σηκώσουν κεφάλι” πολλαπλά στελέχη της γρίπης ταυ-
τόχρονα, συμβάλλοντας σε ένα χειρότερο ξέσπασμα.

Η επιδημιολόγος Άμπερ Γουίν του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων (CDC) των ΗΠΑ ανέφερε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτήν τη 
στιγμή κυκλοφορούν στον κόσμο στελέχη της γρίπης H3N2, H1N1 και Β. 
Ένα κύμα λοιμώξεων γρίπης Β τον χειμώνα 2019-2020 συνέβαλε στο να 
υπάρξει αριθμός ρεκόρ θανάτων παιδιών εκείνη την περίοδο. “Γι’ αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμβολιαστείτε κατά της γρίπης εφέτος”, επε-
σήμανε.

Αρκετοί επιστήμονες ομολογούν, πάντως, ότι δεν ξέρουν τι πρέπει 
να περιμένουν φέτος σχετικά με τη γρίπη. “Αν οποιοσδήποτε σας πει ότι 
ξέρει, στην πραγματικότητα δεν ξέρει”, δήλωσε στο περιοδικό “Nature” ο 
Τζον Πέιτζετ του Ολλανδικού Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας στην Ουτρέχτη.

Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι η γρίπη τελικά θα ανακάμψει -πι-
θανώς με ένταση- στο βόρειο ημισφαίριο (όπου βρίσκεται και η Ελλάδα) 
εφέτος τον χειμώνα. “Μόλις χαλαρώσουμε τις καλές πρακτικές υγιεινής 
μας, η γρίπη είναι πιθανό να “χτυπήσει” σκληρά”, σύμφωνα με τον κλινικό 
επιδημιολόγο Ρόμπερτ Γουέαρ του αυστραλιανού Πανεπιστημίου Γκρίφιθ.

Η εποχική γρίπη -συνήθως- σκοτώνει 290.000 έως 650.000 ανθρώ-
πους κάθε χρόνο, παγκοσμίως. Όμως, στη διάρκεια της διετίας 2020-21 
έχει- πρακτικά- σχεδόν εξαφανιστεί από τη Γη. Χαρακτηριστικά, μία με-
γάλη χώρα, όπως οι ΗΠΑ, κατέγραψε μόλις 646 θανάτους από γρίπη πέ-
ρυσι και εφέτος, όταν ο μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων από γρίπη είναι 
δεκάδες χιλιάδες. Η γρίπη συνεχίζει -πάντως- να κυκλοφορεί σε χαμηλά 
επίπεδα στις τροπικές περιοχές.

Εκτός από τη γρίπη, τα μέτρα κατά του κορονοϊού έχουν “καταπιέσει” 
και άλλες βακτηριακές λοιμώξεις, όπως αυτές που προκαλούν πνευμονία 
και μηνιγγίτιδα. Από την άλλη πλευρά, οι ρινοϊοί του κοινού κρυολογήμα-
τος έχουν συνεχίσει καθ’ όλο το διάστημα της πανδημίας να εξαπλώνο-
νται, καθώς φαίνεται πως δεν είναι τόσο ευάλωτοι στα μέτρα προφύλαξης 
κατά της Covid-19 και, επιπλέον, επειδή δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο 
ανταγωνισμό από άλλους αναπνευστικούς ιούς. Ακόμη, οι άλλοι -λιγότερο 
επικίνδυνοι από τον SARS-CoV-2- κορονοϊοί, οι οποίοι επίσης ευθύνονται 
για τα κρυολογήματα, έχουν αρχίσει να αυξάνονται σταδιακά προς τα παν-
δημικά επίπεδά τους.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

»» ΓΡΙΠΗ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Επανεμφάνιση της γρίπης -και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα- μπορεί να συμβεί 
τον φετινό χειμώνα, στο μέτρο που αίρονται ευρέως τα μέτρα προφύλαξης κατά 

του κορονοϊού, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων. 



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

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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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

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ  

Η αυτοπεποίθηση είναι η στάση που έχει 
ένα άτομο απέναντι στα διάφορα θέματα 

που προκύπτουν στην ζωή του . Τα άτομα με 
αυτοπεποίθηση , έχοντας κατανοήσει τις πραγ-
ματικές τους δυνατότητες, ασκούν έλεγχο στην 
ζωή τους και δεν εξαρτώνται  υπερβολικά από 
την αποδοχή και την έγκριση των άλλων για να 
νιώσουν καλά με τον εαυτό τους. Πρόκειται για 
ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό, που δομεί-
ται καθώς το άτομο αναπτύσσεται. Σημαντικός 
στη διαδικασία αυτή είναι ο ρόλος των γονέων: 
Όταν αποδέχονται το παιδί, ακόμα και όταν κά-
νει λάθη, αυτό αναπτύσσει υψηλή αυτοπεποί-
θηση. Δείτε τις παρακάτω μεθόδους που θα 
σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη 
που έχετε στον εαυτό σας και να νιώσετε κα-
λύτερα: 

• Ασκηθείτε στις δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων και στις στρατηγικές διαχείρισης των 
αγχωτικών καταστάσεων, κυρίως των χρόνιων, 
που πιθανώς επιφέρουν μείωση της αυτοπε-
ποίθησής σας. 
• Ελέγξτε τις αρνητικές σκέψεις που σας 
εμποδίζουν να αναπτύξετε υγιή εμπιστοσύνη στον 
εαυτό σας. Εντοπίστε τις και αναθεωρείστε τις.
• Δώστε έμφαση στις δυνατότητές σας. Ενι-
σχύστε και επιβραβεύστε τον εαυτό σας για 
κάθε τι που προσπαθείτε. Δώστε πιο πολλή 
έμφαση στην προσπάθεια, εφόσον από εκεί 
ξεκινούν όλα, παρά στα αποτελέσματα (που δεν 
εξαρτώνται πάντα από εσάς μόνο).
• Θυμηθείτε τις επιτυχίες που έχετε ως τώρα. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε τον εαυτό σας 
σαν σύνολο που πιθανώς έχει κάποια αρνητικά 
σημεία, αλλά σίγουρα και αρκετά θετικά.
• Μην φοβάστε να εκτεθείτε στον κίνδυνο 
της αποτυχίας .  Αναλάβετε κινδύνους και 
προσπαθήστε όσο μπορείτε. Πάρτε τις νέες 
εμπειρίες ως ευκαιρίες για μάθηση και όχι ως 
περιπτώσεις «νίκης» ή «ήττας».
• Μπορείτε, αν θέλετε, να νιώσετε άσχημα 
για τα λάθη σας, αλλά όχι ένοχοι ή ντροπιασμέ-
νοι.
• Μιλήστε με τον εαυτό σας. Είναι μια ευκαι-
ρία εντοπισμού και αμφισβήτησης των δυσλει-
τουργικών πεποιθήσεών σας. Πείτε στον εαυτό 
σας «σταμάτα» και αντικαταστήστε τις παράλο-
γες σκέψεις σας μόλις τις εντοπίσετε
• Αξιολογείστε τον εαυτό σας. Αλλά, αξιολο-
γείστε τον χωρίς να στηρίζεστε αποκλειστικά 
στη γνώμη των άλλων. Εστιάστε στο πως εσείς 
βλέπετε τη συμπεριφορά σας, τη δουλειά σας, 
τα επιτεύγματά σας, τον εαυτό σας. Προσπαθή-
στε να στηριχθείτε περισσότερο σε αυτό, παρά 
στο τι λένε οι άλλοι.
• Μην υιοθετείτε μια παθητική ή επιθετική 
στάση απέναντι στους άλλους. Προσπαθήστε 
να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας, γνωρίζοντας 
τι θέλετε, ποια είναι τα όριά σας, τι αποδέχεστε 
και τι όχι, αναγνωρίζοντας ότι ίσα δικαιώματα 
έχουν και οι άλλοι και εσείς. 

Μικρά τρικ για το ροχαλητό

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα ανε-
ξαρτήτως αν ανήκει σε εσένα ή στον διπλανό σου. Ο λόγος 
για το ροχαλητό, η ένταση του οποίου μπορεί να μειωθεί ή 
ακόμη και να εξαφανιστεί με έξυπνα τρικ.

1 Φάτε μια κουταλιά μέλι πριν πέσετε για ύπνο. Η κατα-
νάλωση μελιού βοηθά τη διέλευση του αέρα, λειτουρ-

γώντας σαν λιπαντικό στο λαιμό με αποτέλεσμα να απο-
τρέπει το ροχαλητό.

2Γυμναστείτε. Η τόνωση των μυικών ομάδων του οργα-
νισμού μας, που επιτυγχάνεται με την τακτική άσκηση, 

βελτιώνει μεταξύ άλλων και το αναπνευστικό σύστημα, γε-
γονός που μπορεί να περιορίσει και το ροχαλητό.

3 Μην τρώτε και μην πίνετε αλκοόλ τρεις με τέσσερις 
ώρες πριν από τον βραδινό ύπνο. Το αλκοόλ χαλαρώνει 

τους μύες, γεγονός που εντείνει το ροχαλητό, ενώ το φα-
γητό προκαλεί εκκρίματα σάλιου και βλέννας, που ενδέχε-
ται να εμποδίσουν την απρόσκοπτη αναπνοή.

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ

Όσο πιο υγιείς και δυνατές είναι οι βλεφαρίδες σας, τόσο πιο πυκνές 
και μεγάλες θα φαίνονται όταν τις βάφετε. Για να τις δυναμώσετε, κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθείτε απλώστε με ένα βουρτσάκι λίγη βαζελίνη, την 
οποία θα αφαιρέσετε το επόμενο πρωί. Η βαζελίνη τις θρέφει και θα 
σας χαρίσει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, 
εκεί που πάει να σκύψει
με το σουγιά στο κόκαλο,  
με το λουρί στο σβέρκο,

Να τη, πετιέται αποξαρχής  
κι αντρειεύει και θεριεύει

και καμακώνει το θεριό  
με το καμάκι του ήλιου.

Λόγοι για να κοιμάστε γυμνοί

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι 
κοιμούνται καλύτερα σε ένα δροσερό περιβάλλον 
καθώς η φυσική θερμοκρασία του σώματος μει-
ώνεται φυσικά όταν κοιμόμαστε. Συνεπώς όσοι 
φορούν πιτζάμες ή να κοιμούνται κάτω από βαριά 
σκεπάσματα μπορεί να έχουν διαταραχή της φυ-
σικής δροσιάς του σώματος  τους και κακή ποιό-

τητα ύπνου.  Γι΄ αυτό και καλό είναι να κοιμόμαστε 
γυμνοί, αν και σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρ-
χουν ακόμη κάποιοι λόγοι για τους οποίους αξίζει 
να πέφτουμε για ύπνο γυμνοί, όπως:
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης: Είναι πιθανό η 
πρακτική να κοιμάστε γυμνοί να σας κάνει να αι-
σθανθείτε πιο άνετα με τον εαυτό σας και το σώμα 
σας.
Βελτίωση της σεξουαλικής ζωής: Όταν είστε γυ-
μνοί δίπλα στον σύντροφό σας απελευθερώνονται 
ενδορφίνες όπως η ωκυτοκίνη που αυξάνει τη 
διάθεση για σεξ..
Υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής: Οι ερευνητές 
έχουν διαπιστώσει ότι ο ύπνος με εσώρουχα, δη-
μιουργεί ένα έδαφος ιδανικό για την αναπαραγω-
γή βακτηρίων. Αντίθετα, ο ύπνος χωρίς εσώρουχα 
μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης βλαβερών μι-
κροοργανισμών που μπορούν να διαταράξουν την 
ισορροπία στον κόλπο σας.
Βελτίωση ποιότητας σπέρματος: Μία πρόσφατη 
μελέτη διαπίστωσε ότι όταν οι όρχεις των αντρών 
είναι πολύ ζεστοί, η ποιότητα του σπέρματος τους 
μπορεί να εξασθενήσει. Επιπλέον, ο ύπνος με 
εσώρουχα αυξάνει την πιθανότητα ερεθισμών ή 
βακτηριακών λοιμώξεων.
Μείωση βάρους: Μια ακόμη μελέτη έδειξε ότι οι 
χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να αυξή-
σουν το κάψιμο θερμίδων κατά 30%.
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Ή αλλιώς  τζίντζερ, αυτή η έντονη και εύγευστη ρίζα που μπορεί να έγινε 
μόδα, αλλά εκτός από την πιπεράτη γεύση της είναι και «αποθηκευτικός 

χώρος» εξαιρετικών συστατικών. Αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό 
(περίπου 80%). αποδίδει ελάχιστες θερμίδες  και περιέχει βιταμίνη C, φυλλι-
κό οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλλιο, ψευδάργυρο. Περιέχει ακόμα 
ουσίες με αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις, 
όπως η καψαϊκίνη, το β-καροτένιο, το καφεϊκό οξύ, η κουρκουμίνη, αλλά και 
πολυφαινόλες, στις οποίες οφείλονται κάποιες από τις ωφέλιμες δράσεις του.

#Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
Το μαγνήσιο, το χρώμιο και ο ψευδάργυρος μπορούν να βελτιώσουν τη ροή 
του αίματος και το τζίντζερ είναι πλούσιο και στα τρία αυτά πολύτιμα συ-
στατικά. Ειδικά όταν είστε άρρωστοι, έχετε κρυάδες, πυρετό και σας λούζει 
κρύος ιδρώτας, το τζίντζερ μπορεί να καταπραΰνει όλα τα παραπάνω συ-
μπτώματα.

#Ηρεμεί τις στομαχικές διαταραχές
Νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με το στομάχι σας και έχετε ανακατωσούρα; 
Λίγο τζίντζερ θα σας κάνει καλό, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που έχετε 
προσβληθεί από κάποιο μικρόβιο, αισθάνεστε δυσπεψία και ίλιγγο, γι’ αυτό 
φροντίστε να έχετε πάντα λίγο διαθέσιμο στην κουζίνα σας.

#Αναλγησία 
Η πιπερόριζα έχει και αναλγητικές ιδιότητες. Είτε πρόκειται για πονοκέφα-
λο, πονόλαιμο, μυαλγία ή αρθραλγία έχει επιδείξει δραματική μείωση στην 
ένταση του πόνου.

#Έχει αντιφλεγμονώδη δράση
Ο πόνος και η φλεγμονή συχνά είναι αλληλένδετα και το τζίντζερ φημίζεται 
για τις φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Μπορείτε να το προσθέ-
σετε στα πιάτα σας ή ακόμη και να φτιάξετε μια πάστα αυτού για να το 
εφαρμόσετε τοπικά. Μην τρομάξετε αν το δέρμα σας προσωρινά πάρει μια 
ελαφριά πορτοκαλί χροιά. Σύντομα θα φύγει.

#Άσθμα και πνευμονία 
Το τζίντζερ έχει την ιδιότητα να ρευστοποιεί τις εκκρίσεις των οποίων η 
συσσώρευση προκαλεί κρίσεις ή εξάρσεις σε ασθματικούς. Επιπλέον αυ-
ξάνει το ζωτικό χώρο και τη λειτουργικότητα των πνευμόνων με τη παροχή 
επιπλέον αίματος σε αυτούς. Αποτελεί πρώτης τάξης γιατρικό σε ασθενείς 
με πνευμονία για τους παραπάνω λόγους.

#Δρα κατά των καρκινικών κυττάρων
Σύμφωνα με παλιότερη μελέτη στον καρκίνο του μαστού, βρέθηκε ότι η 
πιπερόριζα σκότωσε πολλά από τα καρκινικά κύτταρα και επιβράδυνε την 
ανάπτυξη άλλων.

#Ανοσοποιητικό σύστημα
Το τζιντζερ θεωρείται αντισηπτικός παράγοντας. Μάχεται και εξολοθρεύει 
τους μικροοργανισμούς που επιβραδύνουν τη φυσική άμυνα του οργανι-
σμού, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα.

#Χαρίζει λεπτότερη σιλουέτα
Αυτό δεν σημαίνει ότι σας αδυνατίζει από μόνο του, αλλά μπορεί να εμποδί-
σει τη συσσώρευση του λίπους στο σώμα σας και να σας προστατεύσει από 
έξτρα περιττά κιλά.

#Αφροδισιακές ιδιότητες
Χρησιμοποιήθηκε για αιώνες από τους ανατολικούς λαούς για την ενίσχυση 
της libido και των επιδόσεων στο sex. Η αφροδισιακή του δράση είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την ενίσχυση της κυκλοφορίας,. 

ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ- Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Ισχυρή θεραπεία για την γρίπη με μέλι, 
τζίντζερ και λεμόνι
Χρησιμοποιείται για τη βρογχίτιδα, τον πονόκοιλο, τη διάρροια, τη 
γρίπη, τον πονόλαιμο 
2 λεμόνια, 120 gr περίπου φρέσκο τζίντζερ, 1 φλ. μέλι θυμαρίσιο 
βιολογικό, προαιρετικά: 1 αστεροειδή γλυκάνισο, ή 1 ξυλάκι κανέλα.
Προετοιμασία: Διαλέξτε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι, περιεκτικότη-
τας 500 ml, Πλύντε τα λεμόνια, σκουπίστε τα και κόψτε τα σε κύβους.  
Αφαιρέσετε τα κουκούτσια τους και βάλτε τα λεμόνια μαζί με το ζου-
μάκι που έβγαλαν μέσα στο βάζο. Ρίξτε μέσα και το τζίντζερ που το 
έχετε καθαρίσει και κόψει σε κομματάκια. Αν σας αρέσει το άρωμα 
τους προσθέστε και έναν αστεροειδή γλυκάνισο ή ένα ξυλάκι κανέλα, 
και τα δύο αυτά μπαχαρικά έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτη-
ριακές ιδιότητες. Προσθέστε τέλος και το μέλι, μέχρι να σκεπάσει τα 
υλικά που βρίσκονται μέσα στο βάζο, και αναμείξτε. Αν το μέλι σας 
είναι πολύ πηκτό ή κρυσταλλωμένο, ζεστάνετε το πρώτα σε μπαίν-μα-
ρί, ώστε να γίνει ρευστό. Βάλτε το μίγμα στο ψυγείο και αφήστε το να 
σταθεί 2-3 μέρες πρίν το χρησιμοποιήσετε. Βάζετε μια κουταλιά από 
το μείγμα σε μια κούπα με ζεστό νερό και πιείτε το σιγά σιγά σαν τσάι

# Διεγερτικό, καταπραϋντικό & ευφορικό τσάι
Προετοιμασία: Με φρέσκο ξύσμα τζίντζερ -ξύστε αρκετή ποσότητα 
ρίζας τζίντζερ- και αφήστε το να τραβήξει 15 με 20 λεπτά σε βραστό 
νερό. Το τζίντζερ είναι ιδανικό για την επώδυνη περίοδο, την αναγούλα, 
νευραλγία, και την ρευματοπάθεια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησι-
μοποιείσετε σκόνη τζίντζερ: 1 κουταλάκι τσαγιού ανά κούπα ζεστό 
νερό με λεμόνι. Πίνετε 1 κούπα 3 φορές ημερησίως. Για το κρυολόγημα 
προσθέστε  1/4 κουταλάκι του τσαγιού καγιέν σε κάθε κούπα. Επίσης 
μπορείτε να  μασήσετε  μια ικανή ποσότητα πιπερόριζας μερικές φορές 
τη μέρα μαζί με λίγο νερό. Είναι εξαιρετικό για γαστρικά προβλήματα

# Τσιτσιμπύρα
Χρησιμοποιείται ως παραδοσιακή θεραπεία για την ανακούφιση 
της δυσπεψίας ή ναυτίας  
Προετοιμασία: Μέσα σε μια καράφα με ανθρακούχο νερό, προσθέ-
τετε μια μεγάλη τριμμένη ρίζα πιπερόριζας (ξεφλουδισμένη), ξύσμα 
και χυμό δυο λεμονιών ή λάιμ  Τα αφήνετε ένα τέταρτο της ώρας και 
τα φιλτράρετε με ένα λεπτό σουρωτήρι. Εάν βρίσκετε αυτό το ποτό 
υπερβολικά πικάντικο, μπορείτε να προσθέσετε καστανή ζάχαρη για 
να απαλύνει τη γεύση.

# Εύγευστη σαλάτα ασιατικής έμπνευσης:
Προετοιμασία: Ψιλοκομμένο ωμό κόκκινο λάχανο, μήλο, σκόρδο, πι-
περόριζα, σάλτσα σόγιας, και σησαμέλαιο

Φτιάξτε  φυσικό αποσμητικό χώρου
Ξεχάστε τα ακριβά και επικίνδυνα για την υγεία αποσμητικά χώ-
ρου και κάντε μια πιο υγιεινή επιλογή φτιάχνοντας μόνοι σας το πιο 
αποτελεσματικό, υγιεινό και απλό αποσμητικό χώρου. Ιδανικό για  
υγρούς και σκοτεινούς χώρους όπως είναι το μπάνιο του σπιτιού 
σας. Θα χρειαστείτε:
 Ένα γυάλινο μπουκάλι, 1/4 του μπουκαλιού που θα χρησιμοποιήσε-
τε οινόπνευμα, 3/4 του μπουκαλιού νερό, 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
λεβάντας, μερικά κλαριά λεβάντας, Καλαμάκια από σουβλάκια,
Προετοιμασία: Βάλτε στο μπουκάλι όλα  τα υλικά . Τα ξύλινα καλαμά-
κια θα εμποτιστούν και θα μυρίζει λεβάντα όλος  ο χώρος.
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ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ  
ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΑΣ 

Τα προβιοτικά είναι ευεργετικοί μικροοργανι-
σμοί που ζουν στον πεπτικό σωλήνα. Δισεκα-
τομμύρια από αυτά τα βακτήρια ζουν στο γα-
στρεντερικό σύστημα των ζώων. Αυτά τα υγιή 
βακτήρια του εντέρου ισορροπούν το εσωτε-
ρικό περιβάλλον για την πρόληψη ασθενειών 
και την προώθηση της υγείας. Εκτελούν ερ-
γασίες όπως:

› Βοηθάνε στην κατανομή των τροφίμων
› Βοηθάνε στην παραγωγή θρεπτικών συστατι-
κών και βιταμινών
› Βοηθάνε στην καταπολέμηση πιθανών παθο-
γόνων αιτιών
› Βοηθάνε στην ενίσχυση της ανοσίας

ΠΟΝΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ

Στους αγχωτικούς ρυθμούς της ζωής μας γενικά καταπονούμαστε. Ο πόνος 
στο γόνατο είναι κάτι συχνό.. Αυτός ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε διάστρεμμα, 
κατάγματα, τραυματισμούς ή σοβαρό πρόβλημα όπως η αρθρίτιδα. Η φλεγμο-
νή στις αρθρώσεις και στα οστά στους ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα 
μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι με μερικές φυσικές θεραπείες. Εδώ είναι 
κάποιες φυσικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του πόνου στο γόνατο.

Ξεκουραστείτε σωστά. Θα πρέπει πάντα να κάνετε διαλείμματα μεταξύ του 
περπατήματος, του τρεξίματος ή ακόμα και να κάθεστε λίγο για να ξεκουράσετε 
τα γόνατα σας. Εάν υποφέρετε από μια χρόνια πάθηση, θα πρέπει να αποφεύ-
γετε δραστηριότητες που καταπονούν τα γόνατά σας (όπως τρέξιμο, βιαστικό 
περπάτημα ή άλμα).

Ασκηθείτε ειδικά για πρόβλημα στο γόνατο. Οι φυσικοθεραπευτές προτείνουν 
ασκήσεις ποδιών για ανακούφιση από τον πόνο στο γόνατο. Οι ασκήσεις των 
ποδιών σε τακτική βάση συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης που ασκείται στο 
γόνατο με την ενδυνάμωση των μυών των μηρών. Βεβαιωθείτε όμως ότι κάνετε 
βασικές ασκήσεις stretching πριν αρχίσετε να ασκείστε. Αν δυσκολεύεστε με 
την άσκηση, το να σφίγγετε και να απελευθερώνετε τους μυς των μηρών ενώ 
είστε σε ηρεμία είναι ένας τρόπος για να χτίσετε τους τετρακέφαλους σας.

Θερμή και ψυχρή θεραπεία. Μία θερμαντική κομπρέσα μπορεί να βοηθήσει 
την άρθρωση του γόνατός σας να μαλακώσει και να μειώσει τον πόνο, ενώ μία 
κομπρέσα με βάση το κρύο gel θα σας απαλλάξει από τον πόνο και θα μειώσει 
το πρήξιμο

Εκχύλισμα τζίντζερ. Διατίθεται εύκολα σε κοντινά καταστήματα ή τοπικούς 
προμηθευτές λαχανικών. Εχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που παρέχουν ανα-
κούφιση από πόνο στο στομάχι ή αρθρίτιδα. Μπορείτε επίσης να καταναλώσετε 
ωμό τζίντζερ για τον πόνο.

Μηλόξυδο. Το μηλόξυδο είναι μια εξαιρετική πηγή για τη μείωση του πόνου 
στα γόνατά σας. Το αποτέλεσμα αλκαλοποίησης μαλακώνει τις μυϊκές συσσω-
ρεύσεις που μειώνουν τον πόνο στο γόνατο και βελτιώνουν την κίνησή σας. 
Ανακατέψτε το μηλόξυδο με νερό και πίνετε το πριν πάτε για ύπνο. Μπορείτε 
επίσης να το συνδυάσετε με λάδι καρύδας και να εφαρμόσετε απευθείας στις 
πληγείσες περιοχές.

Λάδι μουστάρδας. Ένα απαλό μασάζ με το έλαιο μουστάρδας μπορεί να κά-
νει θαύματα για τον πόνο. Ένα μασάζ με τέτοιου τύπου λάδι θα σας κάνει 
να αισθάνεστε καλύτερα και να διευκολύνετε την ταλαιπωρία που προκαλείται 
από τον πόνο. Θα διεγείρει τη ροή του αίματος και θα μειώσει τον πόνο και τη 
φλεγμονή.

Βελονισμός. Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στη μείωση του πρηξίματος 
και του πόνου των αρθρώσεων. Μερικές συνεδρίες βελονισμού μπορούν να σας 
βοηθήσουν να αποφύγετε την αρθρίτιδα και το πρήξιμο που προκαλείται από 
τον πόνο.

Κουρκουμάς. Η κουρκουμίνη, μια χημική ένωση στον κουρκουμά έχει αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση του πό-
νου. Περιρίζει τον πόνο στο γόνατο και φέρνει άμεσα ανακούφιση. Ανακατέψτε 
μια κουταλιά κουρκουμά και μια κουταλιά της σούπας τζίντζερ σε λίγο νερό και 
βράστε για 15 λεπτά. Πιείτε το ρόφημα αφού κρυώσει. Μπορείτε να προσθέσε-
τε μέλι για γεύση. Η άλλη επιλογή είναι να πιείτε γάλα κουρκουμά - προσθέστε 
μια κουταλιά της σούπας κουρκουμά σε σκόνη στο γάλα και ανακατέψτε καλά.

Χάστε κιλά για να αποκτήσετε υγιές σωματικό βάρος που μπορεί να προσφέρει 
ανακούφιση από την αρθρίτιδα και τον πόνο στις αρθρώσεις.

Η άσκηση όπως το ποδήλατο, το κολύμπι ή το περπάτημα μπορεί να είναι απο-
τελεσματική για τη θεραπεία του πόνου στις αρθρώσεις.

Μπορούν επίσης:
› Να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της διάρ-
ροιας, του ευερέθιστου εντέρου και της εντε-
ρικής φλεγμονής
› Να βοηθήσουν στην αποτροπή λοιμώξεων 
του ουροποιητικού συστήματος
› Να μειώσουν τις αλλεργικές αντιδράσεις μει-
ώνοντας την εντερική διαπερατότητα και ελέγ-
χοντας τη φλεγμονή
Τα προβιοτικά συμπληρώματα σκύλων παράγο-
νται ως σκόνες, κάψουλες και μασήματα. Κάθε 
ετικέτα φέρει συστάσεις για τη δοσολογία και 
τη συχνότητα χρήσης. Επίσης μερικά τρόφιμα, 
όπως γιαούρτι, κεφίρ και λαχανικά που έχουν 
υποστεί ζύμωση, όπως το λάχανο τουρσί, έχουν 
ζωντανές καλλιέργειες που μπορούν να ωφελή-
σουν ορισμένα σκυλιά.. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει προσεκτικά τις ετικέτες των τροφών 
για να επιλέξετε απλές, χωρίς ζάχαρη ποικιλίες 
που δεν περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά, ειδικά 
ξυλιτόλη που είναι τοξική για τα ζώα.
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