
Η
θέσπιση ενιαίων κα-
νόνων που θα απο-
τελέσουν τις δικλεί-

δες ασφαλείας για την έναρ-
ξη της τουριστικής σεζόν εξε-
τάζεται θεσµικά σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Realnews, 
η δηµιουργία ενός πρωτοκόλ-
λου, στη βάση του οποίου θα µπο-
ρέσουν να λειτουργήσουν και πάλι 
µε ασφάλεια οι ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις, η υιοθέτηση ενός πιστο-
ποιητικού υγείας, το οποίο θα χρη-
σιµοποιείται στα διασυνοριακά τα-
ξίδια των κατοίκων της Ε.Ε. εντός 
αυτής, καθώς και η λήψη συγκεκρι-
µένων  µέτρων στον άξονα των µε-
τακινήσεων, βρίσκονται στο τραπέ-
ζι των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Με δεδοµένο ότι η πο-
ρεία του φετινού καλοκαιριού θα 
κριθεί σε µεγάλο βαθµό από το αί-
σθηµα ασφάλειας που θέλουν να 
νιώθουν όσοι τουρίστες επιλέξουν 
να ταξιδέψουν σε κάποιο ευρωπαϊ-
κό θέρετρο, τα κράτη-µέλη της Κο-
µισιόν επεξεργάζονται το σχέδιο για 
την επόµενη ηµέρα του τουρισµού. 

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσε-
ων βρίσκεται η υιοθέτηση συγκε-

κριµένων κανόνων για όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως είναι οι εξής: 
f Η διενέργεια γρήγορων τεστ στις 
πύλες εισόδου κάθε κράτους. 
f Η υιοθέτηση ενός πιστοποιητικού 
υγείας που θα επιβεβαιώνει ότι κά-
θε ταξιδιώτης έχει ελεγχθεί και πλη-
ροί τις προϋποθέσεις για να επισκε-
φθεί κάποια άλλη χώρα. 
f ∆ικλείδες ασφαλείας, βάσει των 
οποίων θα πρέπει να επαναλειτουρ-

γήσουν οι ξενοδοχειακές µονάδες σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Την ίδια στιγµή, στην κατεύθυνση 
θωράκισης της εικόνας της Ελλάδας 
ως τουριστικού προορισµού, εξετά-
ζεται το ενδεχόµενο να οριστεί ανά 
δύο νοµούς ένα ξενοδοχείο αναφο-
ράς, µισθωµένο από το κράτος, σε 
περίπτωση που καταγραφεί κάποιο 
κρούσµα κατά τη διάρκεια των κα-
λοκαιρινών διακοπών. 
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στο πλαίσιο των µέτρων που ετοιµάζουν Αθήνα και Βρυξέλλες

Με πιστοποιητικό θα ταξιδεύουν οι πολίτες της Ε.Ε., 

ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Εως τρεις µήνες αργότερα θα 
µετατεθούν, λόγω COVID-19, η 
πληρωµή των αναδροµικών και οι 
αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές 
προς τους συνταξιούχους. «Το 
ασφαλιστικό θα τηρηθεί στο 
ακέραιο», τονίζει σε δήλωσή του 
στην «R» ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης

ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΣΩΣΕΙ
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤOY ZOOM
Ο οµογενής από την Καλιφόρνια 
και έµπειρο στέλεχος της Silicon 
Valley, Αλεξ Στάµος, κλήθηκε 
να θωρακίσει τη δηµοφιλή 
πλατφόρµα τηλεδιασκέψεων, 
µετά τα σοβαρά προβλήµατα 
που έχουν προκύψει σχετικά 
µε θέµατα ασφάλειας και 
προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων

 ΣΕΛ. 11
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
9 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ιδιωτικά 
ασφαλιστήρια στην εποχή της πανδημίας. 
Ποια και υπό ποιες προϋποθέσεις 
καλύπτουν τα τεστ για τον κορωνοϊό, 
τα τεστ αντισωμάτων και τα έξοδα 
νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία

 ΣΕΛ. 6

 ΣΕΛ. 8-9

Τι πρέπει να προσέξετε στη 
συμπλήρωση της φετινής δήλωσης, 
πώς θα πληρώσετε λιγότερους 
φόρους και τι θα ισχύσει για 
τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. 
Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑ∆Ε

Ολες οι 
αλλαγές στις 
φορολογικές

δηλώσεις
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