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EDITORIAL

Μ’ αυτά και μ’ αυτά μπαίνουμε αισίως - σε τρεις 
μήνες - στον τρίτο χρόνο της πανδημίας. Και δυ-
στυχώς η πολυπόθητη «επιστροφή στην κανονι-
κότητα» αναβάλλεται διαρκώς, οι «επόμενες κρί-
σιμες δύο εβδομάδες» έγιναν χρόνια και το «φως 
στην άκρη του τούνελ» δεν φάνηκε ποτέ.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αφορούν φυ-
σικά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Ωστόσο, εμείς σε αυτή τη χώρα ζούμε και 
προσπαθούμε να επιβιώσουμε με κάθε τρόπο και 
με αυτή θα πρέπει να ασχοληθούμε. Με τις δικές 

Η πανδημία, οι ευθύνες και ο νέος εφιάλτης…
μας ζωές. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, υπάρ-
χουν μεγάλες εθνικές διαφορές στην αντιμετώπι-
ση της επέλασης του κορονοϊού. 

Όσον μας αφορά, λοιπόν, στον χάρτη της παν-
δημίας στην Ευρώπη η Ελλάδα εμφανίζεται πια 
σε πολύ χειρότερη μοίρα απ’ ό,τι στον αντίστοιχο 
περσινό. Τα ποσοστά που επικαλούμασταν πέρυ-
σι για να δείξουμε, με αδιανόητη αλαζονεία, ότι 
πορευόμαστε καλύτερα από χώρες ανάλογου πλη-
θυσμού, φέτος μας εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Με 
εξήντα νεκρούς την ημέρα, με διασωληνωμένους 

εκτός ΜΕΘ, με νοσηλείες σε ράντζα και με εξου-
θενωμένο και λειψό προσωπικό, δεν είμαστε πια 
«υπόδειγμα», όπως ήθελε να αυτοαγιογραφείται η 
κυβέρνηση. Αντίθετα, υπόδειγμα έχουν γίνει πλέ-
ον κράτη που πριν λίγους μήνες τα λέγαμε ανε-
ρυθρίαστα «αποτυχημένα». Προφανώς, κάποιοι 
πήραν τα μαθήματά τους, διόρθωσαν τα λάθη τους 
και τα πήγαν πολύ καλύτερα. Και κάποιοι άλλοι, 
δικοί μας, βιάστηκαν να πιστέψουν ότι ξεμπέρδε-
ψαν. Βιάστηκαν να κηρύξουν το τη χαλαρότητα, για 
να την απολαύσουν πρώτοι οι ίδιοι. Βιάστηκαν να 

παραδώσουν μαθήματα κυνισμού και να απαξιώ-
σουν πολίτες και επιστήμονες. Βιάστηκαν να θεω-
ρήσουν τον εκκλησιασμό και την εορταστική «πα-
ράδοση» υγειονομικώς ακίνδυνα, μόνο και μόνο 
για ψηφοθηρικούς λόγους. Και κάπως έτσι, από 
την επιχείρηση «Ελευθερία» φτάσαμε στην επι-
χείρηση «Νέος Εφιάλτης», πολύ χειρότερο ίσως 
από κάθε άλλη φορά. Και αυτό δεν ήταν μοιραίο. 
Υπάρχουν ευθύνες. Καταλογιστέες.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν περάσει 
περισσότερες από 600 ημέρες. Πολλά άλλαξαν 

στη ζωή μας, στις συνήθειές μας, στους χώρους 
εργασίας, στις μετακινήσεις. Ο ερευνητικός οργα-
νισμός «διαΝΕΟσις» με συνεχείς έρευνες αποτυ-
πώνει την εξέλιξη της κρίσης και τις μεταβολές 
που προκύπτουν στη συμπεριφορά και στις από-
ψεις των πολιτών. Η τελευταία, έβδομη κατά σει-
ρά, έρευνα της διαΝΕΟσις, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ενόψει της έξαρσης των κρουσμάτων 
που καταγράφεται πανελλαδικά… 

Η έρευνα εκπονήθηκε από την εταιρεία 
Metron Analysis στο διάστημα 5-14 Οκτωβρίου, 
τηλεφωνικά και online, σε δείγμα 1101 ατόμων 
ηλικίας από 17 και άνω. Το ερωτηματολόγιο από 
το Δεκέμβριο του 2020 και μετά σχεδιάζεται με τη 
συνεργασία και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών και του Υπουργείου Υγείας.

Στην έρευνα για την Ελλάδα της πανδημίας, 
κάποιες ερωτήσεις απευθύνονται προς τους πολί-
τες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ναι, προς αυτούς 
που, όπως έχει επικρατήσει στο θυμικό της κοινω-
νικής δικτύωσης, περιγράφονται ως «ψεκασμέ-
νοι», «ανεύθυνοι» και πάει λέγοντας. Ερωτώνται, 
λοιπόν, για ποιο λόγο δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. 
Και δίνουν πολλαπλές, αυθόρμητες απαντήσεις. 
Το 1,2% απαντά ότι πιστεύει πως το σκεύασμα πε-
ριέχει τσιπάκι. Όπως και το 3,8% που βλέπει αλ-
λοίωση DNA. Όμως είναι πολύ μικρό το ποσοστό 
τους. Θρησκευτικούς λόγους επικαλείται το 0,6%. 
Αρνητές της νόσου δηλώνουν όσοι αντιπροσω-
πεύουν το 1,1% αυτών που απέχουν από τον εμ-
βολιασμό. Ελάχιστοι κι αυτοί. Το 5,8% πιστεύει ότι 
δεν θα κολλήσει την ασθένεια. Το 11,1%  δηλώνει 
ότι δεν ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου και 
το 8,9% θεωρεί τη νόσο ήπια. Είναι και ένα 12,4% 
που επικαλείται αλλεργίες και προβλήματα υγείας. 
Καθόλα λογικοί άνθρωποι που, προφανώς, έχουν 
πάρει τη συμβουλή γιατρού. Οι περισσότεροι όμως 
συγκλίνουν σε δύο παραμέτρους που τους οδη-
γούν στην άρνηση: ανησυχούν για τις παρενέργειες 
και δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια. Κοινώς, δεν πεί-
στηκαν από την καμπάνια εμβολιασμού. 

Ναι, φυσικά δεν είμαστε Πορτογαλία. Ναι, 
παίχτηκε και ένα πολιτικό «παιχνιδάκι» πάνω 
στα εμβόλια και στην αποτελεσματικότητά τους. 
Όμως, εν τέλει, η μεγάλη εικόνα μας δείχνει ότι 
κάτι δεν έγινε σωστά στην καμπάνια. Διότι Βαλ-
κάνια, όπως λένε πολλοί, ήμασταν και μερικές 
χιλιάδες χρόνια πριν έρθει το πρώτο εμβόλιο. Συ-
νεπώς οφείλαμε να προβλέψουμε την αντίδραση 
των συλλογικών αντανακλαστικών. Και αν τα απο-
τελέσματα της έρευνας αντιστοιχούν πλήρως στην 
πραγματικότητα, τότε αδίκως τα βάζουμε και με 
την Εκκλησία. Ήταν η Πολιτεία που δεν κατάφερε 
να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το 
οποίο, ενδεχομένως, να υιοθετούσε άλλη στάση 
αν το προσέγγιζαν με διαφορετικό τρόπο. 

Τώρα βέβαια είναι αργά. Τώρα τα μέτρα και 
οι νεκροί κάνουν την καλύτερη καμπάνια. Ας 
κρατήσουμε, όμως, την εμπειρία πάνω - πάνω 
στο συρτάρι της μνήμης. Για όταν έρθει η ώρα των 
ευθυνών που λέγαμε νωρίτερα…

Παρατείνεται η 
θητεία των Δ.Σ. των 

συνδικαλιστικών 
οργανώσεων 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2021

Με το νόμο 4850/2021 (ΦΕΚ 
Α’ 208/05-11-2021) και 

ειδικότερα με το άρθρο 78, 
δίνεται παράταση της θητείας 
των διοικητικών οργάνων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων έως τις 
31/12/2021.

Η παράταση, λοιπόν, που είχε δοθεί με το 
νόμο 4790/2021  ανανεώνεται μέχρι το τέ-
λος του χρόνου. Δεν αποκλείεται ωστόσο, 
λόγω της έξαρσης της πανδημίας που πα-
ρατηρείται το τελευταίο διάστημα, να δοθεί 
και νέα παράταση. Διαβάστε την ανακοίνω-
ση της ΓΣΒΕΕ:

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας ενημερώνουμε ότι, με τον ν. 4850/ 

2021 (ΦΕΚ Α’ 208/05-11-2021) και συγκε-
κριμένα με το άρθρο 78 «Παράταση θητείας 
οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρ-
θρου 90 του ν. 4790/2021 », παρατείνεται η 
θητεία των οργάνων διοίκησης μέχρι και την 
31η.12.2021 , και το άρθρο 90 διαμορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 90 
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης 
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων 

και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών 
και άλλων σωματείων και συλλόγων, που 
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα 
με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, 
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), 
που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 
268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 
10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και 
των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 
1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λή-
γει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ 
δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, 
σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 
του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, πα-
ρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, 
έως την 31η.12.2021.». 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και 
η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των 
σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 
του ν. 1712/87, όπως ισχύει.

Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν 
αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψη-
φιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετο-
χής των μελών.
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EΠIKAIΡOTHTA

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!
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Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, δίνεται η δυνα-
τότητα ένταξης και όσων οφειλών έχουν υπαχθεί στη πάγια ρύθμιση των 
24 ή 48 δόσεων.

Υπό μία προϋπόθεση: τα χρέη αυτά αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες 
είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποιαδήποτε περίοδο από τις 27 Οκτω-
βρίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 (επομένως και τα περίπτερα) και έχουν 
υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση μετά τις 27 Οκτωβρίου 2020. 

Επίσης για να «περάσουν» στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων θα πρέπει 
η πάγια ρύθμιση να είναι σε ισχύ και η δόση του Οκτωβρίου να καταβλή-
θηκε έως τις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών:
«Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες στους οποίους επι-

βλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε 
στο διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται 
στη ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν στο διάστημα από 1ης.3.2020 έως 
31.7.2021 και  οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έλη-
ξαν στο  διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 
27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς πάγιας 
ρύθμισης (υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 
(Α’107),) υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή ευρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος».

Παρόλο που η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των οφειλών 
στις 36 -72 δόσεις έχει ανοίξει, ακόμα δεν έχει υπάρξει η αναμενόμενη 
ανταπόκριση. 

Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι από τη 
στιγμή που ο φορολογούμενος υπάγεται στη ρύθμιση, η πρώτη δόση θα 
πρέπει να πληρωθεί εντός 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
αφήσουν την προθεσμία να παρέλθει χωρίς να καταβάλλουν το ποσό. 

Έτσι η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται και ο φορολογούμενος μπορεί εκ 
νέου να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης κάποια άλλη στιγμή μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου.

Όσοι τελικά ενταχθούν στην νέα ρύθμιση μπορούν να επιλέξουν την 
αποπληρωμή των οφειλών τους σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 
δόσεις με επιτόκιο 2,5%. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία 
προσαύξηση 5%.

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» ΟΦΕΙΛΕΣ

Στη ρύθμιση των 36 άτοκων μηνιαίων δόσεων, έως και των 72 έντοκων 
μηνιαίων δόσεων, μπορούν να ενταχθούν:
α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκη-
ση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και 
αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης των επιπτώσεων του κορονοϊού,
β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες 
βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και 
τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθε-
σμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών 
περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο 
εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο 
πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 
που έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται 
επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρε-
άς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδο-
μικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολο-
γικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου 
Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και 
παρέμειναν αρρύθμιστες.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων 
οφειλών όπως:
* ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
* οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορη-
γήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα 
με άλλες διατάξεις και 
* οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφα-
σης ή προσωρινής διαταγής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων 
μηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31/12/2021, 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr της 
ΑΑΔΕ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ 36 ή 72 ΔΟΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ  

»» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΙΚ»»

Μεγαλώνει περαιτέρω ο «κύκλος» των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν  
στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων που αφορά στα χρέη της πανδημίας. 

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης απαι-
τούνται τα εξής «βήματα»: Από το κεντρικό μενού της ψηφιακής πύλης 
της ΑΑΔΕ επιλέγουμε «Εφαρμογές», στη συνέχεια «Πολίτες» ή «Επιχει-
ρήσεις», κατά περίπτωση, και κατόπιν (στο ευρετήριο που εμφανίζεται) 
«Αίτηση ρύθμισης οφειλών».

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Είσοδος στην εφαρμογή» και εν συνεχεία 
συμπληρώνουμε τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή και τη σύνδεση με το κεντρικό μενού, 
επιλέγουμε «Συνέχεια», δίπλα από τη φράση «P8 Αίτηση ρύθμισης οφει-
λών των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021».

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή της ρύθμισης πρέπει να συμπλη-
ρωθεί η φόρμα της αίτησης, ενώ η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση 
συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Κάθε μία από τις επόμε-
νες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
καθενός εκ των επόμενων μηνών.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμ-
βανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 
50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων 
τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ: ΣΤΙΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΕ 
12 ΔΟΣΕΙΣ «ΚΟΡΟΝΟΧΡΕΗ» ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τη δυνατότητα η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων για οφειλές στα ασφα-
λιστικά Ταμεία να γίνει ρύθμιση σε 72 δόσεις προβλέπει μεταξύ άλλων 
τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με 
βάση την τροπολογία, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας 
διάταξης της ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθη-
καν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απα-
σχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθ-
μιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή, οι εν λόγω οφειλές 
σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε 
έως 72. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το μέτρο κρίθηκε απαραίτη-
το για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης 
ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστι-
κών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών αιτημάτων 
που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη διάταξη για τις 
φορολογικές οφειλές.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟ ΣΔΟΕ

»» ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Παραδόθηκε παρουσία του υφυπουργού Οικονομικών  Απόστολου Βεσυρό-
πουλου και της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας κας Αθηνάς Καλύβα, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής, ύστερα από δωρεά που πραγματοποίησε 
η εταιρεία Παπαστράτος. Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός ανα-
μένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ, στο καθημερινό του έργο για την 
περιστολή του λαθρεμπορίου.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο της περιστολής του λαθρεμπορίου, ενός φαινομένου που πλήττει σο-
βαρά την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά, εκπέμποντας 
ένα ηχηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή απέναντι στα οργανωμένα δίκτυα 
του παράνομου εμπορίου. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε σύντομο διάστημα 

εξαρθρώθηκαν 13 πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια παραγωγής παράνομων 
τσιγάρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις.

Με αφορμή την παράδοση του εξοπλισμού που δώρισε η εταιρεία Παπα-
στράτος στο ΣΔΟΕ, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος 
δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή στείλαμε ένα σαφές μήνυμα. Δεν πρόκειται να 
δείξουμε την παραμικρή ανοχή απέναντι σε όλους αυτούς που θέτουν σε κίν-
δυνο την οικονομία, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την ασφάλεια 
των πολιτών. Μέσα από ένα οργανωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων, 
δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την περιστολή του λαθρεμπορίου, φέρνοντας 
απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά την εταιρεία Παπαστράτος 
για την νέα, σημαντική δωρεά κρίσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού που πραγ-
ματοποίησε».

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

Η Ένωση Περιπτερούχων Αττικής αντιλαμβανόμενη την 

ανάγκη των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα για άμεση, 

έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στα ζητήματα του 

κλάδου μας προχωρά στην αποστολή SMS κάθε φορά 

που υπάρχει ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Για να συμπεριληφθείτε στην αποστολή  

των SMS δώστε μας τώρα το κινητό σας  

στα τηλέφωνα 2103214367  
και 2103229500 ή στο email μας 

enosieekpa@gmail.com  

Διαφορετικά δεν έχουμε 

τρόπο να σας ενημερώσουμε.  

Τέλος και επειδή  

οι εξελίξεις «τρέχουν» 

διαρκώς και καθημερινά,  

σας προτρέπουμε  

να επισκέπτεστε τακτικά  

την ιστοσελίδα  

της Ομοσπονδίας  

www.peripteranews.gr 
και του σωματείου  

www.eekpa.com  
για να ενημερώνεστε 

για κάθε εξέλιξη που αφορά 

στον κλάδο.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η JTI ΣΤΟ 
THESSALONIKI 
SUMMIT 2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

»»   JTI »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Στην επένδυση της JTI στο εργοστάσιο της ΣΕ-
ΚΑΠ στην Ξάνθη ως case study άμεσης και επιτυ-
χημένης ξένης επένδυσης στη χώρα αναφέρθηκε 
η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοι-
νωνίας της JTI στην Ελλάδα, κ. Γεωργία Καρού-
ντζου κατά την τοποθέτησή της στο Thessaloniki 
Summit 2021 συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο 
“ How to re-spark Foreign Direct Investments”.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Καρούντζου ανέφερε  
ότι «με την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ στη Ξάνθη η εται-
ρεία δεν δίστασε  να τοποθετήσει  σημαντικά κε-
φάλαια  στη χώρα, αναβαθμίζοντας και αναπτύσ-

σοντας το εργοστάσιο, αυξάνοντας παράλληλα την 
παραγωγική και εξαγωγική του δυνατότητα.»  

Ως παράγοντες που επέδρασαν θετικά στην 
επένδυση, αναφέρθηκε στις αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις που ήδη εφαρμόζονται στη χώρα, με 
βασικά ζητούμενα για τη συνέχιση υλοποίησης 
άμεσων ξένων επενδύσεων το σταθερό φορο-
λογικό πλαίσιο με μακροπρόθεσμο προγραμ-
ματισμό και την εξασφάλιση της σταθερότητας 
στους κανόνες της οικονομίας χωρίς δυσάρεστες 
εκπλήξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επενδύσεις και την εξαγωγική δραστηριότητα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΑΡΩΜΑ» ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

O πρώτος Ιαπωνικός Κήπος στο Παγκράτι από τον Δήμο Αθηναίων. Υπό της αιγίδα 

της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και με την ευγενική υποστήριξη της JT 

International Hellas μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου».

Μία ξεχωριστή όαση πρασίνου με «άρωμα» Ια-
πωνίας, αποκτά η Αθήνα. Ο πρώτος δημόσιος 
Ιαπωνικός Κήπος της χώρας παραδόθηκε από 
τον Δήμο Αθηναίων στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της πόλης, στη θέση του πάρκου Νη-
ρηίδων στο Παγκράτι.

»» JTI  »»

Το νέο θεματικό πάρκο που αποτελεί έναν 
από τους πιο σημαντικούς χώρους αναψυχής 
στην Αθήνα, έκτασης 3.500 τ.μ., πραγματοποιεί-
ται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας JT 
International Hellas, μέσω του προγράμματος 
«Υιοθέτησε την πόλη σου» και τελεί υπό την αι-
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Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

O Danilo  
Stojanovic νέος 
διευθυντής του 

εργοστασίου της 
JTI στην Ξάνθη 

(ΣΕΚΑΠ)
Ο κ. Danilo Stojanovic 

αναλαμβάνει καθήκοντα 
διευθυντή εργοστασίου 

της JTI στην Ξάνθη 
(ΣΕΚΑΠ) στη θέση του κ. 
Azhaiyp Kozhakhmetov 

που αποχωρεί 
συνταξιοδοτούμενος.

Ο Danilo Stojanovic ξεκίνησε να ερ-
γάζεται στην JTI το 2006 ως μέλος της 
ομάδας παραγωγής στο εργοστάσιο στη 
Senta της Σερβίας και το 2011 διορίστη-
κε επικεφαλής του εργοστασίου. Το 2015 
ηγήθηκε ολόκληρης της παραγωγής 
καπνικών προϊόντων στο Gostkow της 
Πολωνίας, ενώ από το 2018 διευθύνει 
επιτυχώς το εργοστάσιο στη Vargarda 
της Σουηδίας. 

Ο Danilo Stojanovic είναι απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου Τεχνικών Επιστημών 
του Novi Sad με πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού.

Με αφορμή την αλλαγή ηγεσίας 
στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ η  Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος της JTI στην Ελλάδα 
κ Lili Zigoslu δηλώνει: «Η Διοίκηση της 
JTI στην Ελλάδα θέλει να ευχαριστήσει 
ολόθερμα τον μέχρι σήμερα διευθυντή 
του εργοστασίου στην Ξάνθη, Azhaiyp 
Kozhakhmetov, για την πολυετή υπηρε-
σία του στην JTI και του εύχεται ό,τι κα-
λύτερο στις νέες του προσπάθειες. Πα-
ράλληλα συγχαίρει τον Danilo Stojanovic 
για τη νέα του θέση και του εύχεται καλή 
επιτυχία στη νέα του αποστολή». 

γίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Ο 
Κήπος κατακλύζεται από στοιχεία της ιαπωνικής 
φιλοσοφίας βασισμένης στο «Biophilic Design», 
έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό που στηρίζεται 
στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να έρθει 
σε επαφή με τη φύση μέσα στο σύγχρονο πε-

ριβάλλον. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του 
ξεχωριστού σημείου επαφής με την κουλτούρα 
των ιαπωνικών κήπων «γεννήθηκε» ύστερα από 
προτροπή του Προέδρου του Ελληνο-Ιαπωνικού 
Συνδέσμου, Δημοσθένη Βρατσάνου.  

Ο νέος «πνεύμονας» πρασίνου στο κέντρο της 
πόλης, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 
την εταιρεία αρχιτεκτονικής τοπίου Ecoscapes, 
συνδυάζει συμβολισμούς και στοιχεία από δι-
άφορες εποχές της ιαπωνικής παράδοσης. Τον 
Κήπο συνθέτουν περιοχές με έντονη βλάστηση 
και νερό, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Ια-
πωνικής κουλτούρας για ισορροπημένη εναλλαγή 
των στοιχείων της γης, του νερού και της φωτιάς.

Στη μελέτη αυτού του καινοτόμου project 
συνυπολογίστηκε απαραιτήτως το αττικό κλίμα: 
Η επιλογή των φυτών βασίστηκε σε είδη που 
προέρχονται τόσο από την ιαπωνική όσο και από 
τη μεσογειακή χλωρίδα. Τα περίφημα Ιαπωνικά 
σφενδάμια, οι ανθοκερασιές και τα μπαμπού συ-
νυπάρχουν στο πάρκο με αγγελικές, μυρτιές και 
δάφνες. Ο συνδυασμός των κλαδεμένων θάμνων 
με τους βράχους και τα βότσαλα διαμόρφωσαν 
«ήρεμα» μονοπάτια μέσα στον κήπο, ενώ τα κατα-
σκευασμένα από γρανίτη καθιστικά, δημιούργη-
σαν έναν όμορφο χώρο συνάντησης, προσφέρο-
ντας στους επισκέπτες του πάρκου τη δυνατότητα 
της απομόνωσης και της γαλήνης, στην «καρδιά» 
της πόλης.

Η τελετή εναπόθεσης του θεμέλιου λίθου 
στον πρώτο Ιαπωνικό Κήπο πραγματοποιήθηκε 
από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, 
τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Nakayama Yasunori, 
τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη και τη διευθύνουσα σύμβουλο της  
JT International Hellas Lili Zigoslu.

«Με τη δημιουργία αυτού του πρότυπου 
Ιαπωνικού Κήπου στο Παγκράτι, στέλνουμε το 
μήνυμα ότι η Αθήνα εξελίσσεται σε μία δυναμι-
κή μητρόπολη που «κοιτάζει» μπροστά. Το νέο 

αναβαθμισμένο πάρκο της πόλης, έκτασης 3,5 
στρεμμάτων, δημιουργεί μια πράσινη «όαση» 
στον πυκνοδομημένο ιστό της περιοχής και αλ-
λάζει ριζικά την όψη της. Καλούμε όλους τους 
Αθηναίους να επισκεφθούν το πάρκο, να περπα-
τήσουν στα μονοπάτια του και να ανακαλύψουν 
το αίσθημα της γαλήνης που προσφέρει αυτός ο 
ξεχωριστός χώρος. Τα μεγάλα έργα για την πόλη 
βρίσκονται μπροστά. Η Αθήνα θα συνεχίσει να γί-
νεται περισσότερο πράσινη, περισσότερο όμορφη 
και λειτουργική για τους κατοίκους της», τονίζει 
σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης.

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ιαπωνίας, 
Nakayama Yasunori, υπογραμμίζει: «Η γοητεία 
των ιαπωνικών κήπων έχει αναγνωριστεί διεθνώς 
και ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών έχει λάβει 
χώρα σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Ευρώπης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
έναρξη κατασκευής ιαπωνικού κήπου στην πρω-
τεύουσα της Ελλάδας την Αθήνα, αποτελεί ιδιαί-
τερη ευχαρίστηση για εμένα ως Πρέσβη της Ια-
πωνίας στην Ελλάδα αλλά και ως Ιάπωνα πολίτη. 
Ευελπιστώ ότι με τη συνδρομή και τη συνεργασία 
όλων των συντελεστών του έργου, το πάρκο θα 
ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη ως ένας ιαπω-
νικός κήπος σε πλήρη αρμονία με την πόλη της 
Αθήνας».

Η κ. Lili Zigoslu, διευθύνουσα σύμβουλος 
της εταιρείας JT International Hellas, επισημαίνει: 
«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συμβάλλουμε 
στη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δείγμα-
τος της ιαπωνικής κουλτούρας και στη βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος, καθιερώνοντας ένα 
μοναδικό παράδειγμα ιαπωνικού Πολιτισμού που 
αντανακλά τη δική μας φιλοσοφία για βιώσιμη 
ανάπτυξη. Μήνυμά μας, η ολιστική προσέγγιση 
στήριξης της Βιωσιμότητας, μέσα από την προ-
στασία του Περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην 
Κοινωνία και την προαγωγή του Πολιτισμού».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης πα-
ρουσίασε τα αποτελέσματα λειτουργίας του τη-
λεφωνικού κέντρου, προτρέποντας τους πολίτες 
να μην καλούν πλέον σε άλλα τηλεφωνικά κέντρα 
παρά μόνο στο 1555, ενώ ανακοίνωσε πως το 
επόμενο διάστημα θα υπάρξει και δυνατότητα δι-
αδικτυακής εξυπηρέτησης με τις υπηρεσίες μέσω 
chatroom. Παράλληλα, εξήγγειλε τη δημιουργία 
εφαρμογής για κινητά για το 1555 μέσω της οποί-
ας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρε-
τούνται για ζητήματα ασφάλισης, συντάξεων και 
επιδομάτων. Όπως δήλωσε, οι βασικοί στόχοι της 
λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής είναι:

Ενιαίος αριθμός  
εξυπηρέτησης.

Άμεση, έγκυρη και φιλική  
εξυπηρέτηση.

Σύστημα ticketing –  
Προσωποποιημένη πληροφόρηση.

24ωρη λειτουργία για 7 ημέρες  
την εβδομάδα.

Δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση.

Ελάχιστος χρόνος αναμονής.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην πα-
ρουσίαση, εξυπηρετούνται 8.000 κλήσεις ημερη-
σίως, ενώ πριν από το 1555 μόλις 1.500, ο μέσος 
χρόνος αναμονής είναι πλέον 15 δευτερόλεπτα 
από 15 λεπτά, ενώ πλέον οι πολίτες καλούν σε 
έναν ενιαίο τηλεφωνικό αριθμό και όχι σε 7 διά-
σπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που εξυπηρετούσαν 
μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, τώρα οι πολίτες δεν χρεώνονται 
για την κλήση, ενώ πριν από το 1555 πλήρωναν 
ποσά ανάλογα με τις χρεώσεις του κάθε παρόχου, 
ενώ το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 24 ώρες 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας εν αντιθέσει με 
το περιορισμένο ωράριο που ίσχυε.

Όπως έκανε γνωστό ο Κωστής Χατζηδάκης 
περισσότερες από 400.000 κλήσεις έχει δεχθεί 
το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 εξυπηρέτησης 
πολιτών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων από το τέλος Ιούλιου μέχρι σή-
μερα. 

Παράλληλα ο υπουργός Εργασίας γνωστο-
ποίησε πως μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν 6,5 εκατ. ερ-
γαζόμενοι και συνταξιούχοι για ασφαλιστικά και 
εργασιακά θέματα.

ΤΟ 1555 ΜΠΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

»» ΕΦΚΑ »»

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Ενιαίος Αριθμός 

Επικοινωνίας Πολιτών (1555) του υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΎ» 
ΣΕ 20 ΕΦΟΡΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΑΔΕ

»» ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΥ» »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ερωτηθείς για το πόσο κοντά ή πόσο 
μακριά είμαστε από τη στιγμή που οι συ-
ναλλαγές με την εφορία δεν θα απαιτούν 
πλέον την επίσκεψη σε αυτή, ο κ. Πιτσι-
λής τόνισε πως ήδη επιδιώκεται αυτό και 
εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση. Όπως 
τόνισε, το MyAADE που αντικατέστησε 
το Taxisnet προσφέρει ψηφιακό προ-
γραμματισμό ραντεβού και ολοκλήρωση 
ψηφιακά, χωρίς να υπάρχει ανάγκη πα-
ρουσίας στην εφορία, για περισσότερες 
από 250 διαδικασίες. Μέσω του MyAADE 
οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλ-
λουν ψηφιακά τα αιτήματά τους και στη 
συνέχεια να παρακολουθούν την εξέλιξη 
του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μέσα από το ανανεωμένο ψηφιακό 
περιβάλλον της πύλης, οι φορολογούμε-
νοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά 
τους ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρε-
σία της ΑΑΔΕ, κάτι που είναι σε πιλοτική 
λειτουργία, αλλά και να κλείσουν ψηφια-
κά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας 
υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

«Αυτό βρίσκεται από σήμερα σε πι-
λοτική λειτουργία σε 20 εφορίες πανελ-
λαδικά», τόνισε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

«Τα Ραντεβού μου»
«Τα Ραντεβού μου» είναι η νέα ψη-

φιακή πλατφόρμα που ξεκίνησε να λει-
τουργεί από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων και μέσω της οποίας 
οι φορολογούμενοι και οι εκπρόσωποί 
τους έχουν τη δυνατότητα να προγραμ-
ματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού για τις 
υποθέσεις, που τους αφορούν, σε ημέρα 
και ώρα, όπου είναι διαθέσιμη η σχετική 
Υπηρεσία.

Πώς «κλείνεις Ραντεβού»
Μέσω ενός εύχρηστου ψηφιακού 

περιβάλλοντος, οι πολίτες, αφού ταυτο-
ποιηθούν μέσω των κωδικών τους στο 
TAXISnet, έχουν πλέον την δυνατότητα 
να επιλέξουν την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ 
που θέλουν να επισκεφθούν, επιλέξουν 
τη διαδικασία για την οποία επιθυμούν 
ραντεβού μέσα από Θεματικές Ομάδες, 
ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκομίσουν, επιλέξουν την 
ημέρα και ώρα του ραντεβού τους και 
να παρακολουθούν το ιστορικό των επι-
σκέψεών τους. Σε κάθε βήμα της δια-
δικασίας παρέχεται ενημέρωση για τις 
όποιες αλλαγές (π ολοκλήρωση, ακύρω-
ση ή επαναπρογραμματισμός ραντεβού), 
μέσω e-mail ή/και SMS, στα στοιχεία, 
που δηλώνονται κατά την καταχώρηση 
του ραντεβού. Η πλατφόρμα ενεργοποι-
είται σήμερα σε 20 ΔΟΥ και, σταδιακά, σε 
όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Τη δυνατότητα να κλείσουν «ψηφιακό ραντεβού» σε 20 εφορίες 
πανελλαδικά θα έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι. Αυτό 

απεκάλυψε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο Thessaloniki Summit 2021 που 

διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος σε συνεργασία με 
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
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ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΑ 
«ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΦΟΡΟΥ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

»»ΕΝΦΙΑ 2022 »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα νομοθετηθεί 
τον Ιανουάριο και τα εκκαθαριστικά 
θα εκδοθούν το Μάρτιο, ενώ η πρώ-
τη δόση θα καταβληθεί στο τέλος του 
ίδιου μήνα. «Το 2022 περισσότεροι ιδι-
οκτήτες ακινήτων θα πληρώνουν ακόμα 
χαμηλότερο φόρο για την ιδιοκτησία ακινή-
των, σε σχέση με αυτόν που καταβάλλουν την 
τελευταία διετία» εκτιμά η κυρία Μακριδάκη.

Όπως επισημαίνει η φοροτεχνικός η «κατάργηση 
του συμπληρωματικού φόρου και η ενσωμάτωσή του στον κύ-
ριο φόρο θα αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τις επιχειρήσεις». 
Έτσι, για τα Νομικά Πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος θα εξακολουθεί 
να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον κύριο φόρο και πιθανότατα θα υπάρ-
ξουν παρεμβάσεις στον συντελεστή υπολογισμού του, ενώ οι 68.652 επι-
χειρήσεις θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον συμπληρωματικό φόρο και 
το 2022. Υπενθυμίζεται πως σήμερα για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην 
αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5%.

Ο ΕΝΦΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 10 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Σε 10 δόσεις θα αποπληρώνεται ο νέος ΕΝΦΙΑ, αντί για 6 που ισχύει 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

«Με στόχο την καταβολή του φόρου επί των ακινήτων σε 10 δόσεις, 
η καταβολή της των δόσεων θα πρέπει να γίνει από τον Μάρτιο του 2022 
έως και τον Δεκέμβριο» είπε η φοροτεχνικός.

Όπως τονίζει η φοροτεχνικός χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο Ε9. 

«Απαιτείται έλεγχος στο Ε9, ώστε τα στοιχεία να εί-
ναι σωστά. Αυτό σημαίνει πως αποτυπώνουμε σωστά 

στο Ε9 το συμβόλαιο του κάθε ακινήτου. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα πληρώσουμε μεγαλύτερο ή λιγότερο φόρο. 

Επιπλέον, όταν θα έρθει η ώρα της μεταβίβασης όσοι έχουν 
κάνει λάθη στο Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα » είπε.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ
Οι εκπτωτικοί συντελεστές ξεκινούν:

Από το 30% για τους έχοντες περιουσία έως 60.000 ευρώ,

27% για τους έχοντες περιουσία από 60.000 έως 80.000 ευρώ.

25% για τους έχοντες περιουσία από 80.000 έως 100.000 ευρώ.

Από 100.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ ισχύει έκπτωση 20%.

Aπό το 1 εκατ. ευρώ και άνω η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

«Οι εκπτωτικοί συντελεστές προγραμματίζεται να αυξηθούν από το 
2022, για να μηδενίσουν τις επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στους ιδιοκτήτες με μικρή ή 
μεσαία ακίνητη περιουσία» επισημαίνει η κυρία Μακριδάκη.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί όταν άλλαξαν οι αντικειμενικές αξίες, 
ότι ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει από την αύξηση των τιμών 
ζώνης θα χρησιμοποιηθεί για παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ που θα εξουδε-
τερώσουν τις επιβαρύνσεις για τους περισσότερους φορολογούμενους.

«Τα επιπλέον έσοδα, θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μηδενίσουν τις 
επιπλέον επιβαρύνσεις από την αύξηση των αξιών αλλά και να μειώσουν 
την συνολική επιβάρυνση» κατέληξε η φοροτεχνικός.

Τον  Δεκέμβριο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου ΕΝΦΙΑ, που θα κληθούν να 
πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το 2022 -  Για το ποιες θα είναι οι σημαντικότερες 

αλλαγές στον φόρο ακινήτων, μας ενημερώνει  η γνωστή φοροτεχνικός, κυρία Φιλοθέη 
Μακριδάκη που μίλησε στο Newsbomb.gr.
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ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2021/2022

»» Η ΑΠΟΦΑΣΗ! »»

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, άνοιξε και δέχεται αιτήσεις από τους κατανα-
λωτές που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πε-
τρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα και πέλετ για 
όσους κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους. Το εφετινό 
επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά, 
49% για τις οικογένειες με ένα παιδί, 59% για όσους έχουν δύο παιδιά και 
68% για τις οικογένειες με 3 παιδιά. Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα 
ακόλουθα:

Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε 
κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώ-
νουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή 
καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσω-
πα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος 
σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 
4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση 
των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμι-
κής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν 
ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώ-
νονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη 
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιο-
μάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε 
οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 3.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος 
συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη 
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας 
μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρί-
σκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή 
Μεγαλόπολης.
3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισο-
δήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το 
άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδή-
ματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης κα-
θώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (πο-
σοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συ-
νυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η 
οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπι-
κού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβά-
λουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος 
αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτω-
σης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, ενώ για τον προσδιορισμό 
των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2020 και 
άλλες πηγές.

Άρθρο 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, 
εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανε-
ξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχε-
ται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας 
ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα 
μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική 
δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του 
ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 
του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβί-
ωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο 
προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή 
οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυ-
ξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολι-
κό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά 
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης 
του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των 
τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δε-
δομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του 
φορολογικού έτους 2020. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 
απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. 

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέ-
κνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περι-
πτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώ-
πων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή με-
ρών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση 
βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 
ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.
β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως 
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η 
οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 
έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρ-
τώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση 
χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή 
μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Άρθρο 3
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδο-
μένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά απο-
τυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι 
οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησι-
μοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της 
απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.
2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με 
την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τη-
λεθέρμαν-σης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ 
(300) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό 
στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πα-
ράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύνα-
ται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το 
ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρ-
μανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδομα χορη-
γείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτού-
μενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας 
αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου 
επιδόματος σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως 
και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η 
Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφω-
να με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Κατ’ εξαίρεση, 
για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν 
πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε 
περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος 
λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγμα-
τοποίησε το ίδιο διάστημα.

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολο-
γισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου.

Γ ια τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,16 ευρώ ανά λίτρο.
4. Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συ-
μπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδό-
τησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού 
Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που 

ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο 
Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο 
Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. 
Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης 
στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοι-
χου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, 
μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην παρ. 2 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.
2. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την 30ή Νοεμβρίου 2021 
από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη 
χειμερινή περίοδο 2020/2021, λαμβάνει έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως 
προκαταβολή του δικαιούμενου, σύμφωνα με την παρούσα, επιδόματος θέρ-
μανσης το ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο 2020/2021 δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1275/2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης. Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα θα 
αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.
3. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, 
για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: O αριθ-
μός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορο-
λογικής δήλωσης, το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός των εξαρτώμενων 
τέκνων του, η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, ο αριθμός παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας, η ταχυδρομική δι-
εύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, 
καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος, τα τε-
τραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης, το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου 
θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθ-
μός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επι-
θυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλλεται επι-
πρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης 
θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτρι-
ας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης 
μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα των ανωτέρω, και ο 
αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός 
που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά 
την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μη-
τρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή 
της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας καθώς και το ποσό που αναλο-
γεί στον δικαιούχο.
Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εται-
ρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα 
στοιχεία: τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προ-
σώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της 
πολυκατοικίας, τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό 
της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία, τα χιλιοστά συμμετοχής 
των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,  το ονοματεπώνυμο των φυ-
σικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμο-
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ποιούνται ως επαγγελματική στέγη. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω 
στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενερ-
γοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 15η Δεκεμβρίου 2021.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την 
είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό 
ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολο-
γίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας. 
δ) οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 
της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλό-
μενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 1, οι οποίες 
προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων 
που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.
ε) Δεν είναι αποδεκτή η συμπλήρωση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση 
αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος. 
Επιπλέον, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα.
στ) Τα μέλη του Μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), 
υποχρεούνται στην καταχώριση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστη-
μα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και στην υπό στοιχεία 
1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/2008.
ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς 
και οι σχετικές αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής 
ενέργειας φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστη-
μα πέντε (5) ετών.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον 
ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑ-
ΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση 
πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκ-
δοθεί είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον ΑΦΜ 
που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSNET με τους οποίους δημιουργήθηκε 
το προφίλ της πολυκατοικίας.
4. Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, οι εν-
διαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και 
συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς 
και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματο-
ποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.
5. Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίω-
μα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των 
προϋποθέσεων της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προ-
ϋποθέσεων της παρ. 3 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με 
την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή 
απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 5
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο εξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) 
της Α.Α.Δ.Ε., διά των συναρμοδίων Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν, 
διενεργεί τις μηχανογραφικές διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος θέρ-
μανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα στοιχεία του άρθρου 
4, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες επι-
χειρησιακές Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό να χορηγηθεί το επίδομα 

θέρμανσης με το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, 
με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3.
2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζι-
κών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
ν.4270/2014 περί δημόσιου λογιστικού. Το ποσό επιδόματος θέρμανσης κα-
ταβάλλεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, σε τρεις δόσεις 
ως εξής: Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που 
θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση 
καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 
2021. Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα 
τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση κατα-
χώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022. 
Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογη-
θούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης 
των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το 
φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά 
αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης 
του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο 
ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022. Η καταβολή 
των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθεί-
σας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολή.
β) Για μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων με εμπρόθεσμη ένσταση κατά 
την προηγούμενη περίοδο χορήγησης του επιδόματος, των οποίων η δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήματος δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας της υπη-
ρεσίας, με αποτέλεσμα τη μη υποβολή αίτησης, δύναται η Διεύθυνση Ανά-
πτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), 
μετά τον απαιτούμενο έλεγχο και την προσκόμιση σε αυτήν των απαιτούμε-
νων στοιχείων, να συμπεριλάβει τη χορήγηση του επιδόματος στις ως άνω 
πληρωμές.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών 
Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του άρθρου 4, τα 
διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και είναι αρμόδια 
για την καταβολή του επιδόματος.
3. Για τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης, όπως αυτή 
περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο 
Οικονομικών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου. Από το πληροφοριακό σύστημα επιδόματος 
θέρμανσης. εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιού-
χων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λο-
γαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από 
την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία δια-
βιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών συγκεντρωτική 
κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει 
και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως 
και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 
δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οι-
κονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελ-
ληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων 
- Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 
Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πλη-
ρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ». που τηρείται στην Τράπεζα της 
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Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους, και β) με το ποσό 
που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμ-
φωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία 
παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διο-
δευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση 
της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από 
τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 
0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προ-
ϋπολογισμού.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του 
ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον 
ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα 
του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώ-
νει την Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών 
Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) με αρχείο με τις εντολές που απέτυχαν να εκτελεστούν, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.
7. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής 
της παρ. 5 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγμα-
τοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ.., 
οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρού-
νται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.
10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμά-
των ορίζονται τα ακόλουθα: Η παρούσα απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος. Η συγκε-
ντρωτική κατάσταση της παρ. 4. Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για 
τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. Η δαπάνη για την καταβολή του επι-
δόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.
12. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανε-
νός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαι-
ούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
13. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται 
σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών 
Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
5, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων 
που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου 
θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά 
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που περιλαμβάνουν τους αι-
τούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή 

τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.
2. Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλε-
κτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαι-
τούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.
3. Οι Δ.Ο.Υ. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των 
καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμημα-
τικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών 
Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρω-
μής των δικαιούχων.
4. Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3492/2006.

Άρθρο 7
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης 
επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων 
της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέ-
τασης αποκλειστικά εγγράφως προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικα-
σιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο 
και Επικοινωνία (επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία 
«Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 15η Ιουλίου 2022, στην οποία τεκμηριώνει 
τους λόγους ένστασης.
2. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
της Γ.ΔΗΛ.Ε.Δ. και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες 
επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των 
ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ..
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους 
ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον 
ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανά-
πτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) 
επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδό-
ματος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Άρθρο 8
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΕΙΩΣ ΛΑΒΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες δια-
τάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή 
τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε-
σία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη 
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μελλοντικά.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης 
επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δι-
καιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του 
ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως 
εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).
3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παρ. 9 
του άρθρου 147 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 9
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Η υπό στοιχεία Α.1275/2020 κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
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Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν επτά υπουργικές απο-
φάσεις που ουσιαστικά ανοίγουν τον δρόμο στην ΑΑΔΕ να ξεκινήσει τις σχε-
τικές διαδικασίες. Η εξόφληση θα γίνει σε 60 άτοκες μηνιαίες, με την πρώτη 
να καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 ενώ υπάρχει η πρόβλεψη ότι 
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται 
έκπτωση 15%.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν να επιστρέψουν οι επιχει-
ρήσεις και οι επαγγελματίες είναι μειωμένο έως και 75% και θα εμφανιστεί 
στις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr στην επιλογή “myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημέ-
νη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή”.

Παράλληλα δίνεται νέα παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την 
υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.
2. Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται περί-
οδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να 
επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.
3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές 
της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή 
“myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία 
Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή”.
4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της λη-
φθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, 
εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως 
ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.
Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρε-

πτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, 
ήτοι πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου 
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

5. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης 
(επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ια-
νουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: 
Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσό-
δων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχεί-
ρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 
2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ει-
δικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το 
κριτήριο της ζημίας προ φόρων.  Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενί-
σχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και 
ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 
2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η 
υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και 
Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.  Επι-
στροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

Με άτοκες  δόσεις θα γίνει η εξόφληση των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής, την οποία έλαβαν περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΆΤΟΚΕΣ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

»» ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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δεν εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η 
υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:  Επι-
στροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων 
από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρε-
σιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 
και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι 
εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο 
της ζημίας προ φόρων. Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, 
για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα και 
εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11.

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχει-
ριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) 
ανωτέρω, για τον υπολογισμό των εσόδων και της ζημίας του φορολογικού 
έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2020 έως 
και τις 30/06/2021. Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 
2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2019 έως και τις 
30/06/2020.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β το ύψος 
των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από 
τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού 
έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ.

6. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και υπολο-
γίζει το επιστρεπτέο ποσό, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 11.
7. Το ποσό της επιστροφής μετά την καταβολή του εμφανίζεται ως έσοδο 
στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων 
(ΑΛΕ) 1590305001 “Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής από ατομικές επιχειρήσεις” και 1590305002 “Επιστροφές 
μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις με νομική μορφή”. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
έχουν λάβει ενίσχυση από το ΠΔΕ, το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης λογι-
στικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ.
8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών 
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.
9. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου πο-
σού μετά την καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα 
και σε κάθε περίπτωση πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό της επιστρο-
φής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και  εφόσον η ενίσχυση έχει 
χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται στο όριο 
σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του άρθρου 5 ή, εφόσον 
η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν συνυ-
πολογίζεται για το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 1 του 
άρθρου 5.

10. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρ-
καγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η 
Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.8.2021 (Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13975/Α325/20.8.2021 (Β’ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 
(Β’ 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Για το σκοπό αυτό 
αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ από την οικεία περιφέρεια ή σε 
περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις με τα 
στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, Έδρα - υποκατάστημα) των επιχειρήσεων ή των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή 
οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν πληγεί 
από τις πυρκαγιές του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση για τις επιχει-
ρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης 
- Αγίας ‘Αννας και Ιστιαί-ας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά 
της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.
11. Η Γ ΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.” 2. Η παρ. 2 
του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται 
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα πρωτοδικεία που διαθέ-
τουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με παροχή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ.”
12. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: Aπαιτούμενα δικαιολογη-
τικά: Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, 
οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της πα-
ρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 31η Δεκεμβρίου 
2021:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η 
επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλί-
ων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Πα-
ραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης”: είτε δεν είχε απωλέσει 
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμέ-
νων ζημιών, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, 
όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επι-
χειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα 
τελευταία δύο έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν 
κάτω του 1,0.
Β.  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.”

 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 75% 

ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ www.aade.gr ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “MYAADE/ 
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ.
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ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2022 
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

»» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας χθες στο 
Thessaloniki Summit 2021 προανήγγειλε πως σε 
λίγες μέρες θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβού-
λευση για τη φορολογική ενημερότητα, ώστε να 
ληφθούν μηνύματα από την αγορά για τα προ-
βλήματα που έχουν ανακύψει. Σκοπός της ΑΑΔΕ, 
όπως είπε, είναι ως το τέλος Ιανουαρίου να έχει 
καταλήξει στις αλλαγές που πρέπει να φέρει για 
να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο της φορο-
λογικής ενημερότητας. Σήμερα το πλαίσιο για το 
αποδεικτικό ενημερότητας και τη βεβαίωση οφει-
λής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Νόμου 4174/2013. Αυτές προβλέπουν τα εξής:

Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδει-
κτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών 
για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλα-
γών που ρητά ορίζονται.

Η φορολογική διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό 
ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος 
δεν έχει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία και έχει 
υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώ-
σεις των τελευταίων πέντε ετών.

Η φορολογική διοίκηση δύναται να μη χορηγεί 
αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμε-
νος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή 
του δημόσιου τομέα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει 
ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή 
έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, 
δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας 
περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προ-
σκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας, οι προ-

ϋποθέσεις χορήγησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις 
από την υποχρέωση προσκόμισής του, οι οφειλές 
που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του, οι 
φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν 
υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο 
τύπος του, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος, τα 
ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα 
τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν 
το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής του και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με 
απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για εί-
σπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή 
του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφι-
σμού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη 
της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση 
οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται 
αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπη-
ρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται 
για τη μεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαί-
ωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή 
το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της 
οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφει-
λής, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη 
χορήγησή της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το 
περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε ανα-
γκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με 
απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών 
συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οι-
κονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης 
φοροδιαφυγής, μπορεί με γραπτή συναίνεση 
του επικεφαλής της ΑΑΔΕ να μην χορηγηθεί 
αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

Στη ριζική αναμόρφωση 

του πλαισίου που διέπει την 

έκδοση και χορήγηση της 

φορολογικής ενημερότητας 

προτίθεται να προχωρήσει 

η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων  Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) προκειμένου 

να αναμορφώσει 

πεπαλαιωμένες διατάξεις 

που θέτουν προσκόμματά 

σε επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά, χωρίς να 

προσδίδουν κανένα όφελος 

στο Δημόσιο.
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Την εγκύκλιο που θα ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο των 
αφορολόγητων χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών 

έως 800.000 ευρώ και την οποία περιμένουν χιλιάδες 
φορολογούμενοι θα δημοσιοποιήσει σύντομα η Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

«ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

 ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ

»» ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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Η εγκύκλιος θα απαντά στα δεκάδες ερωτή-
ματα που έχουν υποβληθεί στις φορολογικές 
Αρχές όπως τι ισχύει στην περίπτωση που ένας 
γονιός θέλει να προχωρήσει σε δωρεά χρημα-
τικού ποσού από τράπεζα της Ελλάδας σε τρά-
πεζα του εξωτερικού όπου και διαμένει το παιδί 
του ή αν ένας πατέρας που διαμένει στο εξω-
τερικό έχει τη δυνατότητα να δωρίσει χρήματα 
στο παιδί του που μένει στην Ελλάδα.

Τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν στους 
κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκε-
κριμένα τι ισχύει στην περίπτωση που ένας γο-
νιός έχει με το παιδί του κοινό λογαριασμό και 
ο γονιός θέλει να δωρίσει χρήματα στο παιδί 
του χωρίς να πληρώσει φόρο.

Σε κάθε περίπτωση οι γονείς, οι παππούδες 
ή οι γιαγιάδες που δίνουν τα χρήματα θα πρέπει 

να προσέξουν ώστε να καλύπτουν τα δωριζό-
μενα ποσά με βάση τα εισοδήματα που έχουν 
αποκτήσει, καθώς οι συγκεκριμένες παροχές 
και δωρεές θεωρούνται γι’ αυτούς τεκμήρια. 

Όσοι δωρίζουν χρηματικά ποσά θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αποδείξουν στην Εφορία 
τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των χρημάτων 
που δίνουν στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους.

Επίσης όσοι θα αποκτήσουν ακίνητα θα 
πρέπει να προσέξουν να μην πιαστούν στην πα-
γίδα του τεκμηρίου διαβίωσης της κατοικίας. Οι 
φορολογούμενοι που θα αποκτήσουν ακίνητα 
και δεν θα καταφέρουν να καλύψουν το τεκ-
μήριο διαβίωσης για τις κατοικίες (πρώτη ή και 
δευτερεύουσες) που τους έγραψαν οι γονείς, οι 
σύζυγοι ή οι παππούδες και γιαγιάδες θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με την επιβολή έξτρα φόρου 

που φθάνει ακόμη και 44%. Οι γονικές παροχές 
χρηματικών ποσών στις περιπτώσεις που τα 
ποσά προορίζονται για την απόκτηση κατοικίας 
από τα παιδιά συμφέρει να γίνουν άμεσα, ώστε 
οι αγορές να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος 
του έτους.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιανουαρίου 2022 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι αντι-
κειμενικές αξίες θα τραβήξουν την ανηφόρα. 
Η αύξηση των αντικειμενικών θα φουσκώσει 
και τον φόρο μεταβίβασης που θα κληθούν να 
πληρώσουν τα παιδιά, αλλά και τα συμβολαιο-
γραφικά έξοδα τα οποία υπολογίζονται με βάση 
τις τιμές ζώνης.

Ακόμη και στην περίπτωση της αγοράς 
πρώτης κατοικίας που ισχύουν υψηλά αφορο-
λόγητα όρια (200.000 ευρώ για κάθε άγαμο, 
250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο και επιπλέον 
25.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι 
το δεύτερο και 30.000 ευρώ για κάθε εξαρτώ-
μενο τέκνο από το τρίτο και πάνω) εάν το παιδί 
αποκτήσει την κατοικία μετά την Πρωτοχρονιά 
θα επιβαρυνθεί με επιπλέον συμβολαιογραφι-
κά έξοδα.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις  
που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2021:

● Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για 
γονικές παροχές ή δωρεές ισχύει για δωρεές 
μεταξύ συγγενών της Α’ κατηγορίας. Δηλαδή 
μεταξύ συζύγων ή προσώπων που έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή για δωρεές 
από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες ή 
γιαγιάδες προς εγγόνια ή για δωρεές από 
παιδιά σε γονείς.

● Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ 
εφαρμόζεται για κινητή και ακίνητη περιουσία. 
Δηλαδή για κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, 
χρηματικά ποσά, μετοχές, ομόλογα, 
επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής 
κ.λπ.

● Η αξία των γονικών παροχών και των 
δωρεών που έχουν ήδη διενεργηθεί πριν 
από την 1η Οκτωβρίου δεν συνυπολογίζεται 
στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που 
δικαιούται κάθε δωρεοδόχος.

● Γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών 
διενεργείται υποχρεωτικά με μεταφορά 
χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

● Γονικές παροχές και δωρεές προς τους 
συγγενείς της Α’ κατηγορίας που υπερβαίνουν 
τις 800.000 ευρώ φορολογούνται με 
συντελεστή 10%.

● Για τις κληρονομιές δεν υπάρχει καμία 
αλλαγή και εξακολουθούν να φορολογούνται 
με συντελεστές που κυμαίνονται από 1,5% 
-10% ανάλογα με την αξία της περιουσίας με 
απαλλαγή για τις πρώτες 150.000 ευρώ.
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ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

»» ΒΡΑΒΕΙΑ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σε μία λαμπρή εκδήλωση η οποία όμως είχε και έντονη συγκινησιακή 
φόρτιση, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυ-
νης Επιχειρηματικότητας» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τη  
Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ.

 Τη μεγάλη γιορτή της επιχειρηματικότητας τίμησε με την παρου-
σία της η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
η οποία και απένειμε ένα από τα τιμητικά βραβεία της εκδήλωσης στην 
καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου, για τη ση-
μαντική συνεισφορά της στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Τιμητική πλακέτα απένειμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρόε-
δρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, παρουσία όλων των μελών της 
Διοικητικής Επιτροπής. Βραβεία επίσης απένειμαν Υπουργοί, βουλευτές, 
εκπρόσωποι κομμάτων, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρη-
ματικών ομίλων και πρόεδροι επιμελητηρίων.  

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν η βράβευση 
από σύσσωμη τη Δ.Ε. του Ε.Ε.Α., του Δημήτρη Καρακώστα, του μαθητή 
που παρά την απώλεια και των δύο γονιών του από κορονοϊό λίγο πριν από 
τις πανελλήνιες εξετάσεις, παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο του και 
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Ήταν η 5η απονομή των βραβείων, μία εκδήλωση που έχει γίνει πλέον 
θεσμός. Στη φετινή γιορτή της επιχειρηματικότητας, η οποία άνοιξε και 
έκλεισε υπό τους ήχους της 65μελούς «Φιλαρμονικής Μάντζαρος» που 
ήρθε ειδικά για τη βραδιά από την Κέρκυρα, βραβεύθηκαν μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που κατάφεραν σε δυσμενείς συνθήκες, όχι απλά να επιβιώ-
σουν, αλλά να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, ενισχύοντας τις προο-
πτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

«Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που οικοδομούν ‘με λο-
γισμό και μ’ όνειρο’ το κοινό μας μέλλον», τόνισε η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον χαιρετισμό της κατά την τελετή 
απονομής των βραβείων.  

 Αναφερόμενη στα φετινά βραβεία, η ΠτΔ υπογράμμισε ότι «βραβεύ-
ονται οι εκπρόσωποι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που προωθούν 
την παραγωγή τους στο εξωτερικό με τον πιο πρωτότυπο τρόπο, χρησι-
μοποιώντας το οπλοστάσιο της υψηλής τεχνολογίας, δημιουργώντας νέες 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και υψηλή προ-
σαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών που έχει 
επιφέρει η πανδημία, αλλά και οι στόχοι της διττής ψηφιακής και κλιμα-
τικής μετάβασης».

Επίσης υποστήριξε, ότι οι μεγάλες προκλήσεις για τις ελληνικές επι-
χειρήσεις στη νέα εποχή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, τόσο με το πεδίο 
ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και με την 
κρίσιμη πρόσβαση σε νέες αγορές, ιδίως στο αναδυόμενο παγκοσμιοποι-
ημένο “οικοσύστημα” των ψηφιακών πλατφορμών που αναδιατάσσουν 
τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας. «Έχουν επίσης να κάνουν με τον βαθμό 
που οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθή-
κες ανταγωνισμού που προκαλεί η αναδιάρθρωση υφιστάμενων κλάδων 
και καθιερωμένων επιχειρηματικών μοντέλων λόγω των τεχνολογικών 
αλλαγών και της ψηφιοποίησης, αλλά και οι νέες μορφές απασχόλησης. 
Συνθήκες ιδιαίτερες, που καταδεικνύουν διεθνώς την αυξανόμενη σημα-
σία που έχει η επιχειρηματική δικτύωση και μεγέθυνση σε συνδυασμό με 
την ψηφιακή ωρίμανση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλα τα πεδία» 
συμπλήρωσε.

Τέλος, συνεχάρη το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και για τα 
ειδικά τιμητικά βραβεία που αφορούν την αριστεία, την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, τη συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς 
φανερώνουν την κοινωνική μέριμνα και ευαισθησία του επιχειρηματικού 
κόσμου.

 Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ευχαρίστησε θερμά 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την ιδιαίτερα τιμητική παρουσία της 
στην εκδήλωση, αλλά και την υποστήριξή της στο επιχειρείν.

 Έκανε, ακόμη, ειδική αναφορά στην Φώφη Γεννηματά, την οποία είχε 
την τύχη, όπως είπε, να γνωρίζει από τα φοιτητικά του χρόνια, τονίζοντας: 
«η απώλειά της φτώχυνε την Ελλάδα. Ας κρατήσουμε, όμως, τη φωτεινή 
κληρονομιά που μας άφησε με την παρουσία της και με τις αξίες που χα-
ρακτήρισαν την πορεία της: τη γενναιότητα, την αξιοπρέπεια, το ήθος, την 
ακεραιότητα, την ενσυναίσθηση».

 Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας και την επιχειρηματικό-
τητα ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε «είναι καιρός να δούμε κατάματα τις 
παθογένειες και τα προβλήματα, που πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσουμε. 
Να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, για να διορθώσουμε και όχι να κουκου-
λώσουμε τις αδυναμίες μας. Να επενδύσουμε σε σύγχρονες παραγωγικές 
δυνατότητες. Σε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Να βρεθούμε στην πρωτο-
πορία και όχι στο περιθώριο της ψηφιακής και της πράσινης ανάπτυξης». 

Σε αυτή την προσπάθεια, όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις μπορούν και 
πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και η επιμελητηριακή κοινότητα εργάζεται 
με αυτό το στόχο προτείνοντας και ζητώντας από την Πολιτεία «μέτρα στή-
ριξης των επιχειρήσεων, απέναντι σε φλέγοντα, άμεσα προβλήματα όπως 

 Γιορτινή ατμόσφαιρα αλλά και έντονη συγκίνηση στην απονομή των βραβείων 
επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α., παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας

είναι οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, η έλλειψη ρευστότητας και η συσσώ-
ρευση χρέους, εξαιτίας της πανδημίας».

 Τα βραβεία απένειμαν, κατά σειρά, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος 
Τσιάρας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, Χάρης Μαμουλάκης, η 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο εκπρόσωπος 
της ΝΔ, βουλευτής, Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης 
Κατρίνης και η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ. 

Τιμητικές διακρίσεις, συνοδευτικές των βραβείων, απένειμαν τα μέλη 
της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος, Νίκος Κογιουμ-
τσής και Ηλίας Μάνδρος, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γαβαλάκης, ο 
Οικονομικός Επόπτης Παναγιώτης Παντελής, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυ-
πηρέτησης Επιχειρήσεων Γιώργος Ζηκόπουλος, ο Υπεύθυνος Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Γιάννης Βαφειαδάκης και το μέλος της 
ΔΕ και Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
● NAVY & GREEN - Κατηγορία βράβευσης: Συνεργατικότητα σε περίοδο 
κρίσης
● V SQUARED DEVELOPMENT  - Κατηγορία βράβευσης: Συνεισφορά στην 
Εθνική Οικονομία 
● GIZELIS ROBOTICS - Κατηγορία βράβευσης: Πρότυπες Εξαγωγές 
● ROBINSON SHOES - Κατηγορία βράβευσης: Ψηφιακή Ανάπτυξη 
● 12 GODS - Κατηγορία βράβευσης: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
● IOANNA KOURBELA - Κατηγορία Βράβευσης: Οικογενειακή Επιχείρηση
● NVISIONIST - Κατηγορία Βράβευσης: Καινοτομία & Νέα Προϊόντα 

● ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ - Κατηγορία βράβευσης: Ανάπτυξη στον χρόνο
● LINE UP DESIGN - Κατηγορία Βράβευσης: Επιχειρηματικότητα και Εξω-
στρέφεια.

 Ειδικά τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στην Καθηγήτρια Εντατικής 
Θεραπείας ΕΚΠΑ, κυρία Αναστασία Κοτανίδου, για τη σημαντική συνεισφο-
ρά της στη μάχη κατά του κορονοϊού, στον πρωτοετή φοιτητή Δημήτρη Κα-
ρακώστα, και στους κ.κ. Ευάγγελο Ξυγκώρο και Γιάννη Τρουπή, οι οποίοι 
αν και Πρόεδροι των επιμελητηρίων Μεσσηνίας και Αρκαδίας, τιμήθηκαν 
για την προσφορά τους στην οινοποιία και την επιχειρηματικότητα.

Την εκδήλωση, στην οποία ελήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού, παρουσίασαν 
οι δημοσιόγραφοι Μαριλένα Γεραντώνη και Νίκος Υποφάντης. Μετάφραση 
στη νοηματική έκανε η Νεφέλη Ράντου. 
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YΓΕΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

»» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να 
ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής 
των ιδιοκτητών κατοικιών στο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ 2021» συνολικού ύψους 
632 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή 

αναβάθμιση 50.000 κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των ημερών θα δημοσιευτεί ο πλήρης 
οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, ενώ για πρώτη φορά στον προϋ-
πολογισμό του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και έξτρα κονδύλι 100 
εκατ. ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
προβλέπει αύξηση κατά 15% στα όρια των δαπανών για μια ευρεία γκάμα 
υλικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος που παρατη-
ρείται τελευταία στις τιμές των πρώτων υλών.

Τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ 
2021» θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν τις προετοιμασίες των αιτήσεών 
τους. Οφείλουν να γνωρίζουν πως απαιτείται το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργεια-
κής Απόδοσης, που κατατάσσει την κατοικία τους στην ενεργειακή τάξη με 
βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς και ότι ο συνολικός 
επιλέξιμος προς επιδότηση προϋπολογισμός των εργασιών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 28.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που 
έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαί-
ωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα 
πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογι-
κό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαι-
ωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία:
● Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των 

συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιο-
κατοικεί.
● Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο 
μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε με εμπράγματο 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη 
συναίνεση των υπολοίπων.
● Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία της 
οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2020 (πρό-
σφατη απόκτηση ακινήτου). Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως 
αυτό το κριτήριο να αλλάξει.
● Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς, η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχω-
ρείται δωρεάν ή είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει 
μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

Κατοικίες που επιδοτούνται. Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν 
δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων:
● Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας.
● Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμε-
ρισμάτων ως μέρους αίτησης σε πολυκατοικία).
● Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες 
του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο 
ισόγειο κτιρίου).

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
● Υφίσταται νόμιμα.
● Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
● Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
● Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδο-
σης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
● Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Φεβρου-
αρίου 2020.
● Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παρα-
στατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή 

έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
● Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ 
ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και σε κάθε 
περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η 
Φεβρουαρίου 2020 και μετά.

Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρό-
γραμμα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεω-
ρητή και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων 
παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
4. Σύστημα ZNX με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φω-
τισμού)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υπο-
χρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού 
τόπου του προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαι-
τείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης γίνονται η διενέργεια αυτοματοποιη-
μένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώριση των απαιτού-
μενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοι-
χείων του Α’ ΠΕΑ, η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και 
λοιπών δαπανών και η αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.

Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης 
και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσε-
ων δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.

Με την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μονα-
δικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική βαθ-
μολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση 
όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου το δικαίω-
μα σε υποβληθείσα αίτηση στο πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρεση 
την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω αποβίωσης).

ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
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ΥΓΕΙΑ

 15 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ - 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΎΝ

»»ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ »»

Aπό το ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τα κρούσματα στη χώρα μας αυξάνονται μέρα με τη 
μέρα, ενώ καθημερινά δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη 
μάχη με τον κορονοϊό. Ανεξαρτήτως αν ανήκετε σε 
ευπαθείς ομάδες ή όχι, όλοι πρέπει να προσέχου-
με τις καθημερινές μας επαφές και δραστηριότητες, 
όμως ειδικά οι πρώτοι, έχουν ένα λόγο παραπάνω στο 
να είναι πιο προσεκτικοί. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής 
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Λίνα Πάσχου 
(Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προλη-
πτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής 
Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτα-
νης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις σημαντικότερες πρακτικές 
συστάσεις για ασθενείς με μεταβολικά νοσήματα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19:

● Ενημέρωση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού 
και προτροπή για συμμετοχή όλων στη διαδικασία
● Ενθάρρυνση για περιορισμό των κοινωνικών επα-
φών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης
● Προτροπή να ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπος 
ζωής με ισορροπημένη διατροφή και άσκηση, ειδι-
κά κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα
● Καλή ενυδάτωση με τακτική λήψη νερού ή άλλων 
υγρών
● Περπάτημα 30 λεπτά την ημέρα, αν δεν υπάρχει 
αντένδειξη
● Συνέπεια στη σωστή λήψη φαρμακευτικής αγωγής
● Ζύγισμα σε εβδομαδιαία βάση
● Μέτρηση βημάτων ανά ημέρα
● Αυτοέλεγχος γλυκόζης σε κάποιους ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, σε συχνότητα που καθορίζεται 
από τον θεράποντα ιατρό
● Συγκεκριμένοι στόχοι γλυκόζης, με αποφυγή υπο-
γλυκαιμιών αλλά και υψηλών τιμών γλυκόζης
● Μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε καθημερινή βάση
● Χρήση της τηλεϊατρικής, δηλαδή επαφή των ασθε-
νών με τους λειτουργούς υγείας μέσω εικονικής 
σύνδεσης
● Προτροπή για χρήση εργαλείων διαχείρισης άγ-
χους, συχνά και ψηφιακών
● Εντατικοποίηση της φροντίδας των ποδιών, ειδικά 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
● Παρακολούθηση της αποβολής ούρων και της εμ-
φάνισης πιθανού οιδήματος

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

στον κλάδο καθώς και για την καθημερινή επικαιρότητα.



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 ΒΕΛΤΙΩΣΟΎΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΎΡΙΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ. ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ!

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Επιμελείται η ΜΕΛΙΑ ΣΙΛΒΙΔΟΥ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΤΕ

Εδώ αναλύουμε πέντε εξαιρετικά απλούς τρό-
πους για να υπενθυμίσετε στους καλύτερους 

ανθρώπους σας ότι είναι, λοιπόν, οι καλύτεροι. 
Δεν χρειάζονται μεγάλες χειρονομίες, δεν χρειά-
ζονται μεγάλες δαπάνες.

• Να είστε εκεί στις κακές στιγμές.
Κρατήστε ημερολόγιο όχι μόνο για τις γιορτές 
τους αλλά και για τις δύσκολες στιγμές τους : 
επετείους θανάτου, επετείους γάμου χωρισμέ-
νων ζευγαριών κλπ . Με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρείτε να είστε διαθέσιμοι για όση αγάπη και προ-
σοχή θέλουν και χρειάζονται εκείνη την ημέρα. 
Ακόμη και ένα μήνυμα ότι τους σκέφτεστε μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά . Μην ανησυχείτε ότι θα 
το κάνετε χειρότερο. Δεν έχουν ξεχάσει, αλλά 
φοβούνται ότι όλοι οι άλλοι το έχουν. Όχι, η θλί-
ψη τους δεν είναι βάρος. Ναι, είστε διαθέσιμοι 
για να ακούσετε, να δώσετε συμβουλές , να τους 
αποσπάσετε έστω για λίγο την προσοχή από αυτό 
που τους θλίβει . 

• Γίνετε ο μεγαλύτερος θαυμαστής τους.
Μπορείτε να γίνετε η μεγαλύτερη «μαζορέτα» 
των αγαπημένων σας προσώπων, ανακατεύοντας 

Αν ανησυχείτε ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα 
σχολικού εκφοβισμού τότε παρατηρήστε για 
τις εξής ενδείξεις:
• Αυξημένη παθητικότητα και απόσυρση
• Συχνά ξεσπάσματα σε κλάματα
• Επαναλαμβανόμενα παράπονα ή σωματικά 
συμπτώματα όπως στομαχόπονοι ή συχνοί 
πονοκέφαλοι χωρίς εμφανές αίτιο
• Ανεξήγητες μελανιές
• Ξαφνική πτώση στους βαθμούς του παιδιού 
ή άλλα μαθησιακά προβλήματα
• Άρνηση να πάει στο σχολείο
• Σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ζωή
• Ξαφνικές αλλαγές στο πως το παιδί μιλάει – 
υποτιμάει τον εαυτό του

Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας
# Πρώτα απ’ όλα δώστε στο παιδί χώρο να 
εκφραστεί και προσπαθήστε να είστε όσο το 
δυνατόν πιο συμπονετικοί και με κατανόηση. 
Αν έχει πρόβλημα να εκφράσει με λόγια τα 
συναισθήματά του διαβάστε του μια ιστορία 
με αντίστοιχο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε πλαστικές κούκλες ώστε 
το παιδί να μπει στη διαδικασία μέσα από την 

Σχολικός εκφοβισμός Δώστε τη λάμψη πίσω  
στα μαλλιά σας

Μία φορά την εβδομάδα βυθίστε 
τις άκρες των μαλλιών μου σε ένα 
μικρό μπολάκι που έχετε γεμίσει με 
ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά 
κοντίσιονερ. Αφού ξεβγάλετε, 
απλώστε λίγη μάσκα μαλλιών σε 
νωπά μαλλιά, τυλίξτε τα με μία 
πετσέτα και τα αφήστε τα για 15 
λεπτά, ώστε να απορροφηθούν όλα τα 
ωφέλιμα συστατικά. 

Η δράση γιατρεύει τον φόβο.  Η αδράνεια τον δυναμώνει

τα παροιμιώδη πομ-πομ σας για αυτούς. Είναι 
εύκολο. Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις τους, 
μοιραστείτε τη δουλειά τους, αγοράστε την τέχνη 
τους, συνδέστε τους με τον αγαπημένο σας λο-
γιστή. στείλτε τους μηνύματα επιδοκιμασίας κα 
επιβράβευσης. Το να απολαμβάνουν τις μικρές 
τους νίκες είναι ένα win-win για όλους.

• Να εμφανίζεστε
Πώς μπορείτε να εμφανιστείτε; Μπορείτε να 
προγραμματίσετε μια εβδομαδιαία συνεδρία 
FaceTime; Μπορείτε να πάτε μαζι τους σε ένα 
μάθημα μπαλέτου του παιδιού τους για να πε-
ράστε μια ώρα μόνοι σας. Μπορείτε να φέρετε 
μαζί σας βιβλία μαγειρικής και να φτιάξετε 
γλυκά. Μάθετε πώς σας χρειάζονται οι άνθρω-
ποι σας για να εμφανιστείτε, είτε αυτό σημαίνει 
κυριολεκτικά να τους χτυπήσετε την πόρτα είτε 
να είστε παρόντες με τον εικονικό τρόπο πχ τον 
υπολογιστή.

• Μιλήστε στη γλώσσα τους.
Αφήστε για λίγο τις δικές σας επιθυμίες και 
ασχοληθείτε με τις δικές τους κάνοντας πράγμα-
τα που τους ευχαριστούν όπως μια καλή αγκαλιά 

αναπαράσταση να εκφραστεί.
# Διδάξτε το πώς να απαντάει σε αντίστοιχες 
προκλήσεις. Μπορεί να χρειαστεί επίσης να 
το ενθαρρύνετε να προσπαθήσει να επικοινω-
νήσει και να κάνει νέους φίλους. Σε αυτό θα 
βοηθούσε να ξεκινήσει κάποιο άθλημα ώστε 
να διευρύνει τον κύκλο του.
#Μοιραστείτε με το δάσκαλο του τι σας είπε 
το παιδί σας. Περιγράψτε κάθε τι που μάθατε 
.Ρωτήστε τους καθηγητές του αν οι ίδιοι ήταν 
μάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών και στρα-
τολογήστε τους στο να σας βοηθήσουν με το 
θέμα εφιστώντας τους την προσοχή
#Μιλήστε απευθείας στο γονιό του θύτη και 
κάντε το κατ ιδίαν και όχι μέσω τηλεφώνου. 
Μην κάνετε αντιπαράθεση με θυμό αλλά βάλ-
τε τις βάσεις για ένα συνεργατικό και ήρεμο 
κλίμα.
#Ψάξτε βοήθεια σε ειδικά κέντρα ή σε επαγ-
γελματίες ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς ακόμα και μέσα από το ίδιο το σχο-
λείο ώστε να πάρετε μία πιο εμπεριστατωμένη 
άποψη σχετικά με την κατάσταση και αν το 
παιδί σας χρειάζεται κάποια παραπάνω βοή-
θεια ή ακόμα και εσείς 

(σωματικό άγγιγμα) ή λίγες ώρες μπροστά σε ένα 
πάζλ (επιστροφή στον ποιοτικό χρόνο) ή να τους 
βοηθήσετε σε μία δουλειά που πρέπει να κάνουν 
(πράξεις υπηρεσίας). Το να μπορείτε να βάλετε 
για λίγο πίσω τις ανάγκες σας και να δώσετε 
προτεραιότητα στις δικές τους είναι μια ανιδιο-
τελής φίλη/σύντροφος/κόρη/ κίνηση .

• Ενεργοποιήστε τα αυτιά σας.
Κάντε ερωτήσεις. Βαθιά, ανόητα, υποθετικά. 
Γνωρίστε το όνομα του πρώτου τους κατοικίδιου, 
την ιστορία του πώς απέκτησαν αυτή την ουλή στο 
πηγούνι τους, ότι είναι αλλεργικοί στο καβούρι 
αλλά όχι στον αστακό, πώς νιώθουν για τη θετή 
μητέρα τους. Δείξτε ένα γνήσιο ενδιαφέρον για 
αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Έπειτα, την 
επόμενη φορά που θα χρειαστούν ένα pick-me-
up, μπορείτε να τους κάνετε έκπληξη με λίγα 
λουλούδια ή ένα μπουκάλι κρασί που τους αρέσει 
τόσο πολύ ή μια τσάντα φαγητό από το αγαπημένο 
τους εστιατόριο  το να βυθιστείτε στη συζήτηση 
μαζί τους είναι ιδιαίτερη στιγμή για αυτούς.
Τι μεγαλύτερη πράξη αγάπης υπάρχει από το να 
ακούς; Ακούγοντας = ακούγομαι = βλέπομαι = 
γίνομαι κατανοητός.

Γλιτώστε χρόνο από το 
ξεσκόνισμα

Φτιάξτε ένα αντιστατικό σπρέι που θα 
λειτουργήσει ως ασπίδα στα έπιπλά 
σας για να μην συσσωρεύεται η σκόνη. 
Θα χρειαστείτε 1 κ.σ. οινόπνευμα, 1 
κ.σ. μαλακτικό ρούχων, 250 ml νερό 
και ένα άδειο μπουκαλάκι σπρέι. 
Το μαλακτικό ρούχων λειτουργεί 
ως αντιστατικό ενώ το οινόπνευμα 
βοηθάει ώστε να εξατμιστεί το υγρό 
από τις επιφάνειες των επίπλων σας.
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Αρχαίοι θεραπευτές θεωρούσαν πως το λάχανο πε-
ριείχε σημαντική ενέργεια, επειδή μεγαλώνει υπό 

το φως του φεγγαριού και η σύγχρονη διατροφική επι-
στήμη, αποδίδει τα οφέλη του στην υψηλή του περιεκτι-
κότητά του σε θείο και βιταμίνη C. Δείτε γιατί πρέπει να 
συμπεριλάβετε αυτό το θρεπτικό λαχανικό στην εβδο-
μαδιαία διατροφή σας.

Κάνει καλό στην υγεία του εγκεφάλου
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Κ και ανθοκυανίνες, που βο-
ηθούν τη νοητική λειτουργία και τη συγκέντρωση. Αυτές 
οι θρεπτικές ουσίες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη 
βλάβη των νεύρων, βελτιώνοντας την άμυνά μας κατά της 
νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Το κόκκινο λάχανο 
έχει το υψηλότερο ποσοστό αυτών των θρεπτικών ουσιών. 

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, για λαμπερό δέρμα
Το λάχανο βοηθά κατά του λιπαρού δέρματος και της ακ-
μής. Το θείο είναι απαραίτητο για την κερατίνη, μια πρωτε-
ΐνη που είναι απαραίτητη για υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα.

Βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού
Η υψηλή περιεκτικότητα του λάχανου σε βιταμίνη C και 
θείο, απομακρύνει τις τοξίνες (ελεύθερες ρίζες και ουρικό 
οξύ), που είναι οι κύριες αιτίες της αρθρίτιδας, δερματι-
κών παθήσεων και ρευματισμών.

Ιδανικό για την απώλεια βάρους
Το μαγειρεμένο λάχανο έχει μόνο 33 θερμίδες ανά φλι-
τζάνι, είναι χαμηλό σε λιπαρά και πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Αντικαρκινικές ιδιότητες
Το λάχανο περιέχει τις γνωστές αντικαρκινικές ενώσεις 
λουπεόλη, σινιγρίνη και σουλφοραφάνη. Αυτές, διεγεί-
ρουν τη δραστικότητα των ενζύμων και αναστέλλουν την 
ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. Μελέτη σε γυναίκες, 
έδειξε μείωση στον καρκίνο του μαστού, σε περιπτώσεις 
όπου οι συμμετέχουσες έτρωγαν σταυρανθή λαχανικά, 
όπως το λάχανο. Επίσης πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
τα άτομα που καταναλώνουν λάχανο διατρέχουν μικρό-
τερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη του 
παχέος εντέρου και του πνεύμονα

Βοηθά στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης
Η υψηλή περιεκτικότητα του λάχανου σε κάλιο, βοηθά στο 
άνοιγμα των αιμοφόρων αγγείων, διευκολύνοντας την ροή 
του αίματος.

Κατά των πονοκεφάλων
Μια ζεστή κομπρέσα με φύλλα λάχανου, μπορεί να βοη-
θήσει στην ανακούφιση από τον πονοκέφαλο. Επίσης, ο 
χυμός από ωμό λάχανο (25-50 ml ημερησίως), καταπο-
λεμά τις χρόνιες κεφαλαλγίες. όπως και τις περιπτώσεις 
νευρικών διαταραχών, αυπνίας , μελαγχολίας και χρόνιας 
κούρασης.

Κατά των συμπτωμάτων του αλκοόλ
Τα συμπτώματα που δημιουργεί η μεγάλη κατανάλωση 
αλκοόλ, καταπολεμούνταν με το λάχανο, από τους ρω-
μαϊκούς κιόλας χρόνους. Η σουλφοραφάνη που περιέχει 
φαίνεται να προφυλάσσει και από το ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού το οποίο θεωρείται η πρωταρχική αιτία του έλ-
κους στο στομάχι

Αντιφλεγμονώδες και ρυθμιστής του σακχάρου στο 
αίμα
Οι φυσικές κόκκινες χρωστικές ουσίες του κόκκινου 
λάχανου (betalains), θεωρείται πως μειώνουν τα επίπε-
δα του σακχάρου στο αίμα και αυξάνουν την παραγωγή 
ινσουλίνης και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες όπως 
ακριβώς και στα παντζάρια.
 
Για το άσθμα και τους ρευματισμούς 
Συνιστάται σε άτομα που υποφέρουν από άσθμα, βρογχί-
τιδα , βραχνάδα (τα φύλλα ψημένου λάχανου στο φούρνο 
και τοποθετημένα στο στήθος συντελούν στη θεραπεία 
του αναπνευστικού αλλά και για ρευματισμούς , ουρική 
αρθρίτιδα και ισχιαλγίες. 

Πως να το χρησιμοποιούμε εναλλακτικά
• Το ζουμί βρασμένου λάχανου είναι αποτελεσματικό κατά 
του βήχα, της βραχνάδας και ακόμη της βρογχίτιδας.
•  Χυμός κόκκινου λάχανου πού έβρασε με ζάχαρη σε δι-
πλάσια ποσότητα, δίνει σιρόπι από το όποιο 3 κουταλιές 
ξεμεθούν έναν άνθρωπο, πού άρχισε να μεθά.
• Κατάπλασμα φύλλων λάχανου στο μέτωπο είναι κατά 
του πονοκέφαλου
•  Ομοίως καταπλάσματα κατά του Έρυσιπέλατος καί των 
«καλογύρων».
•  Στις περιπτώσεις «Ευλογίας» ομοίως, εμποδίζει την εμ-
φάνιση των «ουλών» (!).
• Ευεργετικό στις νευραλγίες, στα εγκαύματα και ακόμη 
στις μητρίτιδες και μητρορραγίες με καταπλάσματα χαμη-
λά στην κοιλιά όπως και στα νεφρά
• Τα φύλλα του λάχανου ψημένα στο φούρνο και τοποθε-
τημένα στο στήθος συντελούν στη θεραπεία του αναπνευ-
στικού συστήματος.
• Στην περίπτωση ομοίως ρευματισμών και αρθρίτιδας τα 
ψημένα στο φούρνε φύλλα ανακουφίζουν τα μέρη πού 
πάσχουν.
• Φύλλο λάχανου πάνω σε έγκαυμα καταπραΰνει τον 
πόνο*.
•  Ομοίως είναι κατά της νευραλγίας του προσώπου, (ένα 
φύλλο λάχανου βρασμένο σε γάλα ώσπου να πήξει πού 
τοποθετείται ζεστό).
• Ως κατάπλασμα αφαιρεί τα άλατα.
• Σε περίπτωση έλκους στομάχου, μπορείτε να πίνετε σαν 
συμπλήρωμα της διαιτητικής διατροφής ένα λίτρο χυμό 
λάχανου καθημερινά, διανεμημένο σε ισόποσες δόσεις 
εντός της ημέρας.
• Ζεματίστε ή ψήστε στον φούρνο λάχανο και βάλτε το 
στην κοιλιά για ανακούφιση από τους πόνους της περι-
όδου
• Επίσης ελαφρώς ζεματισμένο για να βγάλει τις ευεργε-
τικές του ουσίες, αφού κρυώσει, το βάζουμε σε εγκαύ-
ματα. Ανακουφίζει άμεσα και βοηθά στην εξάλειψη των 
ανεπιθύμητων σημαδιών.
• Η αναλγητική δράση του λάχανου είναι παρόμοια εκείνη 
της καψαικίνης . Δρα παρόμοια με το γνωστό μας έμπλα-
στρο.
• Ψιλοκομμένο κάνει θαύματα, ως επίθεμα, στις αιμορ-
ροΐδες!

ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ
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ΥΓΕΙΑ

Σας έπιασε πονοκέφαλος λόγω στρες  
ή έντασης: Δείτε πώς να τον αντιμετωπίσετε 
χωρίς παυσίπονα.

# Πείτε “ναι” στη δύναμη των αιθέριων ελαίων: 
Ο βασιλικός, το περγαμόντο, το χαμομήλι, το φα-
σκόμηλο, το γεράνι, η λεβάντα, η μαντζουράνα 
και το ιλάνγκ-ιλάνγκ μπορούν να σας ανακου-
φίσουν από τον πόνο. Χρησιμοποιήστε τα με ένα 
έλαιο βάσης όπως το αμυγδαλέλαιο για να κά-
νετε μασάζ, ρίξτε λίγες σταγόνες σε ένα πανάκι 
και κάντε κρύες κομπρέσες ή κάντε εισπνοές. Αν 
ο πόνος επικεντρώνεται στο μέτωπο ρίξτε λίγες 
σταγόνα λεβάντα σε κρύα κομπρέσα, αν είναι 
στον αυχένα βάλτε μία ζεστή κομπρέσα.
# Πιείτε κάτι που θα σας χαλαρώσει: Το χαμο-
μήλι, το δεντρολίβανο και η βαλεριάνα έχουν 
αναλγητική δράση. Ένα ζεστό αφέψημα θα ανα-
κουφίσει τον πονοκέφαλο. Ακόμη το τζίντζερ το-
νώνει την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει 
την ένταση και τη φλεγμονή.
Κάντε ποδόλουτρο: Ρίξτε σε κρύο νερό λίγες 
σταγόνες από κάποιο αιθέριο έλαιο της αρεσκεί-
ας σας. Το κρύο νερό θα ανακουφίσει την πίεση 
που νιώθετε στο κεφάλι σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ: 
ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ;# Χαρίστε στον εαυτό σας ένα μασάζ: Αν η αιτία 

του πονοκέφαλού σας είναι το στρες αναμείξτε 
10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας, 5 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο μέντας, 1 κουταλιά της σούπας φυ-
τικό έλαιο και 1 κάψουλα βιταμίνη Ε. Τοποθετή-
στε το μείγμα σε ένα μπουκαλάκι και βουτήξτε 
το για μερικά λεπτά σε ζεστό νερό για να κάνετε 
χλιαρό. Κάντε με το μείγμα ελαφρές, κυκλικές 
κινήσεις στους κροτάφους και στα μαλλιά για 
μερικά λεπτά.
# Κάντε ασκήσεις: Αν ο πόνος εντοπίζεται στο 
μέτωπο από καθιστή ή όρθια στάση βάλτε τις 
παλάμες στο μέτωπο και τα δάκτυλα του ενός 
χεριού προς τη δεξιά πλευρά και του άλλου προς 
την αριστερή. Γλιστρήστε τα χέρια δεξιά και αρι-
στερά αντίστοιχα, τραβώντας απαλά το δέρμα του 
μετώπου. Αν ο πόνος ξεκινά από τα μάτια από κα-
θιστή ή όρθια θέση σηκώστε το βλέμμα προς τα 
πάνω, όσο πιο ψηλά μπορείτε, μείνετε έτσι 1 με 2 
δευτερόλεπτα. Κάντε το για 5 φορές.
Προσοχή στο στόμα και τα μάτια σας :Φροντίστε 
την στοματική υγεία και την υγεία των ματιών 
σας, γιατί τα προβλήματα στις περιοχές αυτές 
αυξάνουν τη λειτουργική ευαισθησία του εγκε-
φάλου.

Η ποιότητα του ύπνου συχνά αλλάζει με την 
πάροδο της ηλικίας. Στην πραγματικότητα, 

ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων, έως και 70% 
αναφέρουν χρόνια προβλήματα ύπνου όπως μι-
κρότερη διάρκεια ύπνου, μεγαλύτερο διάστημα 
μέχρι να αποκοιμηθούν ή το να ξυπνούν αμέσως 
μόλις τους πάρει ο ύπνος 

Μελέτες δείχνουν ότι τα προβλήματα ύπνου 
σχετίζονται στενά με προβλήματα των γνωστικών 
λειτουργιών. Αυτό δεν είναι παράξενο, αν αναλο-
γιστούμε ότι έως και το 70% των ατόμων με άνοια 
έχουν διαταραχές ύπνου, με αποτέλεσμα να κοι-
μούνται ή να μένουν άγρυπνοι το μεγαλύτερο 
ποσοστό της ημέρας Μάλιστα, η σχέση μεταξύ 
προβλημάτων ύπνου και γνωστικών λειτουργιών 
φαίνεται να είναι αμφίδρομη. Για παράδειγμα, 
έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και σε άτομα χωρίς 
άνοια η έκπτωση της γνωστικής λειτουργικότη-
τας συνδέεται με αντικειμενικά μετρήσιμα προ-
βλήματα ύπνου

Από την άλλη, φαίνεται ότι τα προβλήμα-
τα ύπνου (λ.χ. μικρή ή πολύ μεγάλη διάρκεια) 

συνδέονται με χαμηλές επιδόσεις σε γνωστικά 
έργα και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας 
και μάλιστα σε νεαρότερη ηλικία Συγκεκριμένα, 
μελέτες δείχνουν ότι διάρκεια ύπνου μικρότερη 
ή ίση των 6 ωρών και μεγαλύτερη ή ίση των 8 
ωρών συνδέεται με ταχεία εκφύλιση του εγκε-
φαλικού φλοιού στο μετωπο-κροταφικό τμήμα 
του εγκεφάλου 

Επίσης, μελέτες καταδεικνύουν την εμπλοκή 
και άλλων παραγόντων, όπως η υπνική άπνοια 
και η κατάθλιψη. Για παράδειγμα, διαχρονικές 
μελέτες δείχνουν ότι η υπνική άπνοια σχετίζε-
ται με 2-6 φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
Ήπιας Νευρογνωστικής Διαταραχής, δηλαδή της 
ήπιας μορφής άνοιας Φαίνεται ότι η χαμηλή οξυ-
γόνωση του εγκεφάλου κατά την υπνική άπνοια 
συνδέεται με εγκεφαλική ατροφία ή καρδιαγγει-
ακά προβλήματα, τα οποία με τη σειρά τους επη-
ρεάζουν τη γνωστική λειτουργικότητα 

Παρόμοιο πρότυπο δυσλειτουργίας παρου-
σιάζεται και στην κατάθλιψη, καθώς η εμφάνιση 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην Τρίτη ηλικία 

σχετίζεται με προβλήματα ύπνου και γνωστικές 
δυσκολίες. Μάλιστα, τα αίτια της παθολογίας 
φαίνεται να εδράζονται στη φλεγμονή και την 
οξείδωση που προκαλούν στον εγκέφαλο τα συ-
μπτώματα κατάθλιψης 

Στις μη φαρμακευτικές θεραπείες συγκα-
ταλέγεται η φωτοθεραπεία. Ως γνωστόν, η ορθή 
λειτουργία του κιρκάδιου ρυθμού που ρυθμίζει 
τον ύπνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έκ-
θεση στο φως του ήλιου. Ωστόσο, σε ηλικιωμένα 
άτομα η έκθεση αυτή μειώνεται σημαντικά λόγω 
κινητικών προβλημάτων ή άλλων παραγόντων 
με αποτέλεσμα να διαταράσσονται οι κιρκάδιοι 
ρυθμοί. Αυτό το πρόβλημα στοχεύει να αντιμε-
τωπίσει η φωτοθεραπεία ενώ ευεργετικά στην 
ποιότητα του ύπνου φαίνεται να επιδρά και η 
φυσική δραστηριότητα, όπως το κολύμπι και το 
περπάτημα . Τέλος, η μείωση της κατανάλωσης 
αλκοόλ ή καφεΐνης, η ελαφριά διατροφή πριν τον 
ύπνο και το να αποφεύγουμε τις σιέστες κατά της 
διάρκεια της μέρας βοηθούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ύπνου στην Τρίτη ηλικία

Φυσικές βοήθειες για τον πονοκέφαλο Καθαρό και περιποιημένο 
το μούσι 

Ο δρόμος για την απόκτηση μιας πυκνής 
και καλοσχηματισμένης γενειάδας δεν 
είναι τόσο απλός. Απαιτεί χρόνο, υπομονή, 
επιμονή και φυσικά τη σωστή φροντίδα 
και περιποίηση

Δώστε προσοχή στο σβήσιμο
Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι στο 
λαιμό η τριχοφυΐα απαιτεί τριμάρισμα και 
πειθαρχία σ’ ένα σχήμα U κατά μήκος του 
σαγονιού που να ξεκινάει κάτω από το ένα 
αυτί και να καταλήγει στο άλλο, δύο δάκτυλα 
πάνω από το μήλο του Αδάμ. Ό,τι μεσολαβεί 
το αφαιρείτε με τη μηχανή ή το ξυράφι. Να 
θυμάστε, ανάλογα με το σχήμα του προσώ-
που σας, πρέπει να δίνετε και το σωστό σχή-
μα στο μούσι σας. Δηλαδή, αν έχετε στρογ-
γυλό πρόσωπο, προτιμήστε ένα τετράγωνο 
σβήσιμο , ενώ στην περίπτωση που έχετε 
έντονες γωνίες, καλό θα ήταν να ένα πιο 
στρογγυλεμένο σβήσιμο.

Η συχνότητα λουσίματος
Σίγουρα, το καθημερινό λούσιμο δεν απο-
τελεί την ιδανική λύση, μιας και όπως ίσως 
ήδη γνωρίζετε από τη φροντίδα των μαλλιών 
σας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να απομακρύνετε 
άθελά σας όλα τα φυσικά έλαια που χρειά-
ζονται οι τρίχες για να είναι υγιείς, να μα-
κρύνουν και να πυκνώσουν. Καλό θα ήταν 
λοιπόν να λούζετε τη γενειάδα σας περίπου 
δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Για το σωστό λούσιμο 
# Επιλέγετε τη σωστή θερμοκρασία νερού. 
Ούτε κρύο, ούτε ζεστό. Το νερό πρέπει να 
είναι χλιαρό, ώστε να μην καταστρέφει την 
ποιότητα της τρίχας, αλλά ούτε και της επι-
δερμίδας.
# Χρησιμοποιείτε ένα σαμπουάν ειδικό για 
μούσια και κατάλληλο για τον τύπο της επι-
δερμίδας σας (κανονική, λιπαρή, ξηρή) και 
την ποιότητα της τρίχας σας (λεπτή και αδύ-
ναμη, χοντρή και σκληρή).
# Απλώνετε μια μικρή ποσότητα σαμπουάν 
και λούζετε το μούσι σας, όπως ακριβώς κά-
νετε και με τα μαλλιά σας.
# επλένετε με άφθονο χλιαρό νερό. Δεν 
χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το στέγνωμα
Πρώτα, ταμπονάρετε καλά τα μούσια σας με 
μία στεγνή πετσέτα. Έπειτα, απλώνετε μια 
μικρή ποσότητα από ειδικό λάδι, το οποίο θα 
εφαρμόζετε κάθε φορά μετά το λούσιμο για 
να διατηρήσετε τις τρίχες σας απαλές. Στη 
συνέχεια, χτενίζετε με ένα ειδικό χτενάκι για 
να ξεμπλέξετε τυχόν κόμπους και να δώσετε 
σχήμα. Τέλος, μπορείτε εάν θέλετε να στε-
γνώσετε τη γενειάδα με το πιστολάκι, κρατώ-
ντας το σε απόσταση από το πρόσωπό σας.
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