
ΕΘΝΙΚΟ BRAND  
ΤΟ ΑΛΑΤΙ
Στον στρατηγικό ανασχεδιασμό 
της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. 
προχωρά η διοίκηση του 
υπερταμείου, που ελέγχει την 
εταιρεία σε ποσοστό 55,19%, με 
στόχο να καταστεί το ελληνικό 
αλάτι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 
προϊόν στις διεθνείς αγορές. Το 
επενδυτικό εγχείρημα αναμένεται 
να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή 
από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του υπερταμείου, Γρηγόρη 
Δημητριάδη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΜΑ
Αμερικανοί, Καναδοί, Βρετανοί και 
Αυστριακοί βρίσκονται πρώτοι στη 
λίστα των επισκεπτών που προτιμούν 
τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές 
διακοπές τους. Ορατός, πλέον,  
ο στόχος για έσοδα 20 δισ. ευρώ
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Σ
χέδιο για την καταβολή ενός έκτακτου βοη-
θήματος εν είδει 13ης σύνταξης στους συ-
νταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη κά-

τω από 1.000 ευρώ, αλλά σε πιο διευρυμένη βά-
ση όσον αφορά το ύψος του σε σχέση με το βο-
ήθημα του 2021, το οποίο ανήλθε στα 250 ευ-
ρώ, επεξεργάζονται στην κυβέρνηση, σύμφωνα 
με πληροφορίες της Realnews. Πηγές με γνώση 
των σεναρίων που εξετάζει το Μαξίμου ενόψει 
της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρουν 
ότι επί τάπητος έχει τεθεί και κοστολογείται μια 
διευρυμένη οικονομική ενίσχυση κυρίως προς 
τους χαμηλοσυνταξιούχους που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν ακόμα και σε βασικές υποχρεώ-
σεις, εξαιτίας της επέλασης του πληθωρισμού και 
της ενεργειακής ακρίβειας . Η ενίσχυση θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη μη κα-
ταβολή των κομμένων δώρων μετά την πρόσφα-
τη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η 
υλοποίηση του μέτρου θα εξαρτηθεί από τον δη-
μοσιονομικό χώρο που θα μπορούσε να διατεθεί 
προς αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος θα είναι σε 
άμεση συνάρτηση με το ποσό που θα χρησιμο-
ποιηθεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό για την 
επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων. Στην κυβέρνηση φαίνε-
ται να αποκλείουν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμε-
νο καταβολής αναδρομικών ύψους 2,5 δισ. ευ-
ρώ σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, ακόμη 
και σε δόσεις, μετά την απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας για τα κομμένα δώρα και τις 
περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, καθώς εί-
ναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστούν οι απαιτού-
μενοι πόροι ενόψει ενός ιδιαίτερα δύσκολου χει-

μώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης και της εκτό-
ξευσης των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Επιπλέον, σε μια περίοδο κατά την 
οποία η κυβέρνηση έχει θέσει ως εθνικό στόχο 
την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, εκτιμά-
ται ότι θα ήταν λάθος μήνυμα προς τις αγορές η 
καταβολή νέου γύρου αναδρομικών προς τους 
συνταξιούχους.

Προσωπική διαφορά
Πέρα, όμως, από την οικονομική ενίσχυση των 
χαμηλοσυνταξιούχων, επί τάπητος έχει τεθεί και 
ο περιορισμός της προσωπικής διαφοράς, προ-
κειμένου να δουν περισσότεροι συνταξιούχοι 
αύξηση με την έλευση του 2023. Ηδη, ο e-ΕΦΚΑ 
αναζητά τους περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους 

που θα λάβουν αύξηση στη σύνταξή τους από 
5% έως 6%. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν ήδη 
λάβει εντολή να «τρέξει» το πρόγραμμα για τον 
εντοπισμό των συνταξιούχων που έχουν προ-
σωπική διαφορά και μάλιστα ανά εισοδηματική 
κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει 
πλήρης καταγραφή με βάση τις μηνιαίες απολα-
βές, κατηγοροποιημένες ανά 100 ευρώ (π.χ. 500 
έως 600 ευρώ, 600 έως 700 ευρώ κ.ο.κ.), προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ποιοι συνταξιούχοι και 
σε ποια εισοδηματική κατηγορία θα δουν αύξη-
ση. Η καταγραφή των απολαβών των συνταξιού-
χων, ενόψει της επικείμενης αύξησης από την 1η 
Ιανουαρίου του 2023, αποτελεί βασική παράμε-
τρο για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τον 
ερχόμενο Οκτώβριο.

για όσους λαμβάνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ εν είδει 13ης σύνταξης

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ
Την αλλαγή σελίδας του 
εμβληματικού «Club Med 
Gregolimano», που βρίσκεται στην 
περιοχή, σηματοδοτεί η απόκτησή 
του από τη Hova Hospitality για 
λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας 
Primonial. Πρόκειται για την πρώτη 
επένδυση των Γάλλων στην 
ελληνική τουριστική βιομηχανία. Τα 
επόμενα σχέδια του διευθύνοντος 
συμβούλου της Primonial, Juergen 
Fenk, στην Ελλάδα

Στην κυβέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης ενός βοηθήματος  ΣΕΛ. 6-7
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«Κλειδιά» του κυβερνητικού 
προγραμματισμού είναι η 
υπογραφή συμφωνίας για την 
αποθήκευση φυσικού αερίου 
στην Ιταλία και η άμεση επιστροφή 
της λιγνιτικής παραγωγής
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Το plan b για
την ενεργειακή

επάρκεια
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Σενάριο 
για έκτακτη 

ενίσχυση στους 
συνταξιούχους


