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O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Π Ο Ι ΚΞΓ σας ευχόμαστε
Χαρούμενα Χριστούγεννα!

Έθιμα και παραδόσεις
των Χριστουγέννων από
όλο τον κόσμο!
Στην Αυστρία τα δώρα τα φέρνει
το Θείο Βρέφος! Κατά παράδοση,
τα παιδιά γράφουν το γράμμα
τους στο Μικρό Χριστούλη
μερικές εβδομάδες πριν την
ημέρα των Χριστουγέννων!
Υπάρχει και επίσημη διεύθυνση:

Postamt Christkindl
Christkindlweg 6
A-4411 Christkind

Στο Περού, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, οι
Περουβιανοί
υποδέχονται
τα
Χριστούγεννα
ανοίγοντας σαμπάνιες και ρίχνοντας χιλιάδες
βεγγαλικά!

Στην Ουκρανία, ο
στολισμός του
δέντρου περιλαμβάνει τουλάχιστον
ένα ή δύο ιστούς αράχνης.
Το παράξενο αυτό έθιμο έχει τις ρίζες του σε έναν
μύθο στον οποίο κάποια χήρα ήταν τόσο φτωχή που
δεν μπορούσε να αγοράσει στολίδια για το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Οι αράχνες στην
καλύβα της, άκουσαν τις προσευχές της και κάλυψαν
το δέντρο με τους ιστούς τους που με ένα μαγικό
τρόπο μετατράπηκαν σε χρυσό και ασήμι όταν οι
ακτίνες του ήλιου έλαμψαν επάνω τους το επόμενο
πρωί.
Όλες οι οικογένειες στη Φινλανδία
επισκέπτονται τους τάφους των
προγόνων και των συγγενών
τους τ η ν παραμονή των
Χριστουγέννων και ανάβουν
κεριά στη μνήμη των νεκρών
τους. Το έθιμο είναι τόσο διαδεδομένο που ακόμη και όσοι δεν έχουν
νεκρούς συγγενείς συμμετέχουν!

Στη Σλοβακία, το
επίσημο γεύμα των
Χριστουγέννων
περιλαμβάνει κ α ι …
κυπρίνο! Μόνο που ο
κυπρίνος έρχεται στο
σπίτι ζωντανός δύο
ημέρες
πριν
τα
Χριστούγεννα
και
συνήθως φιλοξενείται
στη… μπανιέρα.

Χριστούγεννα σε όλο τον
κόσμο.
Πως στολίστηκαν οι μεγάλες πόλεις
για τα Χριστούγεννα του 2021!

Τορόντο
Νέα Υόρκη

Παρίσι

Χριστουγεννιάτικα
γλυκά από την
Ευρώπη!

Στην Ιταλία, το πανετόνε (Panettone) είναι το
παραδοσιακό
Χριστουγεννιάτικο
τσουρέκι!
Φτιάχτηκε πρώτη φορά από μια μοναχή η οποία
είχε την επιθυμία να φτιάξει ένα γλυκό για να
μοιράσει στους φτωχούς. Χρησιμοποιώντας ότι
υλικά είχε στη διάθεσή της (αυγά, αλεύρι, ζάχαρη,
σταφίδες και αποξηραμένα φρούτα) έφτιαξε αυτό
το απίθανο γλυκό!

Το διασημότερο γλυκό στη Γαλλία είναι το Buche de
Noël, είδος κορμού με γλάσο σοκολάτας και
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Το Buche de Noël
προέρχεται από την Κελτική παράδοση και τον
εορτασμό των Χριστουγέννων. Την ημέρα αυτή οι
Κέλτες έψαχναν για ένα κορμό δέντρου για να τον
κάψουν στο τζάκι!

Το Stollen, είδος γλυκού ψωμιού που παραγεμίζεται
με σταφίδες, κεράσια και πάστα αμυγδάλου, έχει
την τιμητική του στη Γερμανία. Περιέχει καρύδια,
σταφίδες, φρούτα του δάσους, μπαχαρικά όπως
κανέλα, γαρύφαλλο, κάρδαμο και μοσχοκάρυδο,
ρούμι ή κονιάκ και μπόλικο βούτυρο.

Η πουτίγκα, Christmas Pudding ή Plum Pudding
είναι το γλυκό-σύμβολο των Χριστουγέννων για
τους Αγγλοσάξονες. Βασίζεται σε μια μεσαιωνική
συνταγή που έχει επιζήσει ως σήμερα.
Παραδοσιακά, η πουτίγκα πρέπει να φτιάχνεται από
13 υλικά που αντιπροσωπεύουν τον Ιησού και τους
αποστόλους του. Επίσης, πριν το σερβίρισμα
περιχύνεται με κονιάκ ώστε να γίνει φλαμπέ,
συμβολίζοντας την αγάπη και τη δύναμη του Ιησού.

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα
εργασίας.

Αναφερόμενος στην νέα υπηρεσία myergani.gov.gr,
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
τόνισε πως «παρέχεται για πρώτη φορά στους
εργαζόμενους άμεση, γρήγορη και εύκολη
πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης
τους., δίνοντας έτσι στον εργαζόμενο ένα σημαντικό
εργαλείο ελέγχου απέναντι στη «μαύρη» και την
υποδηλωμένη εργασία». Από τον Φεβρουάριο του
2022, το myergani θα είναι διαθέσιμο και σε mobile
app.

Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων myergani.gov.gr τέθηκε σε
πιλοτική λειτουργία και αποτελεί το πρώτο βήμα για
την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας
μέσω της οποίας κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να
δει ο ίδιος όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του για
εκείνον,
στα
πλαίσια
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας με στόχο
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της «μαύρης»
και της υποδηλωμένης εργασίας».
Σε αυτό το σχέδιο συμπεριλαμβάνονται τρία βασικά
εργαλεία, που δίνουν στην δύναμη στον
εργαζόμενο:
Πρώτον, η νέα εφαρμογή myergani.gov.gr, που δίνει
τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν άμεση
πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν για την
απασχόληση τους οι εργοδότες/επιχειρήσεις στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Δεύτερον, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας με
στόχο η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού να
ξεκινήσει σε ορισμένους κλάδους μέσα στους
ερχόμενους μήνες.
Μέσω της ψηφιακής κάρτας θα γίνεται σε
πραγματικό χρόνο (real time) η καταγραφή της
απασχόλησης των εργαζομένων (βασικό ωράριο,
υπερωρίες κ.λπ.), κάτι που αποτελεί εγγύηση για
την τήρηση του ωραρίου.
Τρίτον, η μετεξέλιξη του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών
και δηλώσεων, την ολιστική αντιμετώπιση των
εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων και τη
μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
Ταμείου Αρωγής
σας εύχεται
Χαρούμενα
Χριστούγεννα!

5 νέες παρεμβάσεις από το Απόκτησε τη δική σου
Υπουργείο Οικονομικών
πλατφόρμα e-learning με
την επωνυμία του δικού
σου ΚΞΓ!

1. Μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης εκ των 60
άτοκων δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής,
από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 Ιουνίου 2022.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του
συνόλου του επιστρεπτέου ποσού έως τις 31
Μαρτίου 2022 με έκπτωση 15% επί του ποσού προς
επιστροφή.
2. Επεκτείνεται η περίοδος λήξης των πιστωτικών
που έχουν εκδοθεί στο Πρόγραμμα των Παγίων
Δαπανών, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μάθε περισσότερα στο Link

https://bit.ly/3pogALT

3. Επεκτείνεται το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με την
επιδότηση μέρους του μισθολογικού και
ασφαλιστικού κόστους για εργαζόμενους, έως τις 31
Μαρτίου 2022.
4. Παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για
αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση,
καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας και
υγιεινής για την προστασία από ιούς, έως τις 30
Ιουνίου 2022.
5. Από το 2022 και για 3 έτη, επιλεγμένες δαπάνες
που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και
ψηφιοποίηση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της
πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά
ποσοστό έως 100%.

Διαβάστε
την
επόμενη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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