
ΠΨ ΘΑ 
ΑΤΞΗΕΣΕ ΣΗΝ 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΟΤ ΘΑ 

ΠΑΡΕΣΕ

Φωρίς να αλλάξετε τον σημερινό 

τρόπο ζωής σας

eGuide

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΠΟΞΧΕΙΛΞΣ



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ Ο ΟΔΗΓΟ

ΚΕΧΕΙ ΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΤ

ΤΝΣΑΞΗ: Η ΑΠΟΛΑΤΗ ΣΨΝ ΚΟΠΨΝ ΜΙΑ ΖΨΗ ή 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

ΦΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ;

ΦΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΑΞΗ: ΚΡΙΙΜΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

Η ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΤΝΣΑΞΗ

ΓΙΑΣΙ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ ΗΜΕΡΑ

ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΨΡΑ – ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

03

04 

06

08

10

12

15

17

© Μ Α Ν Ψ Λ Η   Π Ε Σ Ρ Ο Φ Ε Ι Λ Ο 

Ξ Ξδηγόξ αρπόξ διανέμεπαι δτνεάν. Μμονείπε να  αναδημοοιεύοεπε πιξ μκηνοςονίεξ μορ θα βνείπε –
με πην μνοϋμόθεοη όπι ΔΕΝ θα πιξ μαναμοιήοεπε ή ακκάλεπε και εςόοον γίνει αναςονά οπον δημιορνγό. 

ΘΛΚΙΚΞΕ: Το μανόν ebook είναι καθανά εκμαιδερπικό και οκομό έξει να ενημενώοει πον αναγνώοπη για
πιξ ελεκίλειξ οπο Σρνπαλιοδοπικό πηξ ξώναξ μαξ. Για να μάνεπε ομοιαδήμοπε αμόςαοη μνοπείνορμε να 
ορμβορκερπείπε μνώπα κάμοιον ειδικό Αοςακιοπικό Σύμβορκο.



Διαβάζεπε αρπόν πον οδηγό γιαπί έξεπε ορνειδηπομοιήοει πιξ ακκαγέξ μορ έξορν 
ορμβεί οπιξ ορνπάλειξ έποι όμτξ πιξ γντνίζαμε και πην ανάγκη μορ μνοκύμπει να 
ςνονπίοει ο καθέναξ για πη ούνπαλή πορ.

Η κοιντνική αοςάκιοη οπην κακύπενη μενίμπτοη (μκήνηξ ούνπαλη) δεν θα κακύμπει 
μάντ αμό πο 50% πορ ειοοδήμαποξ μορ είξαμε τξ ενγαζόμενοι.

Πνακπικά θα ρμάνξει ένα ανκεπά μεγάκο έκκειμμα οπο ειοόδημα πορ καθενόξ μαξ τξ 
ορνπαλιούξορ και θα πίθεπαι οε κίνδρνο ακόμα και η εκάξιοπα αλιομνεμήξ διαβίτοή 
πορ.

Οι άνθνωμοι αμοςεύγορμε να οκεςπούμε πα γηναπειά. Είναι ςροιοκογικό.

Αρπό όμωξ μαξ αμοπνέμει αμό πο να αοξοκηθούμε με πο οξεδιαομό πηξ δημιορνγίαξ 
πορ ειοοδήμαπόξ μαξ, πηξ ούνπαλήξ μαξ δηκαδή, για εκείνη πην μενίοδο πηξ ζωήξ μαξ 
μορ αναμόςερκπα δεν θα μμονούμε να ενγαζόμαοπε και να είμαοπε μαναγωγικοί.

Αρπό μορ μμονεί να κάνει κάμοιοξ –εςόοον μεοοκαβούν πορκάξιοπον δέκα ξνόνια έτξ 
πη ορνπαλιοδόπηοή πορ, είναι να μνονοήοει ώοπε να δημιορνγήοει πη ορμμκηντμαπική 
ούνπαλη μορ ξνειάζεπαι.

Διαβάζονπαξ αρπό πον Ξδηγό θα έξεπε πη δρναπόπηπα να διακνίνεπε πα κνιπήνια και 
όκα όοα ξνειάζεπαι να κάβεπε ρμόση οαξ για να κάνεπε πιξ καπάκκηκεξ ενένγειεξ.

Εύξομαι να πον βνείπε ξνήοιμο και να βοηθηθείπε οπιξ εμικογέξ οαξ.

Κακή ανάγντοη.

ΘΪνώλης Θετρόχειλος*
Αοςακιοπικόξ Σύμβορκοξ
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*Ο Μανώλης Πετρόχειλος είναι υντονιστής Ασφαλιστικών υμβούλων της ΕΘΝΙΚΗ
ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ από το 1993. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ.
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ΙΗΓΨΓΖΙ ΓΙΚΙ ΘΓΖΖΚΙΜΖΗΚΝ ΙΝΙΜΑΗΖΚΝΞΚΝ

Αξ δούμε πι θα μενίμενε έναξ ενγαζόμενοξ να πορ ορμβεί όπαν ένθει η ώνα να 
γίνει ορνπαλιούξοξ.

Αναςενόμαοπε οε έναν ενγαζόμενο μορ μκήντοε πιξ ειοςονέξ πορ οπο κναπικό 
παμείο πορ, μνόοςενε οπην οικογένειά πορ και πην κοιντνία, κόμιαοε, 
δημιούνγηοε και έςπαοε η οπιγμή να ορνπαλιοδοπηθεί.

Αρπόξ ο άνθντμοξ έξονπαξ τξ ειοόδημα μκέον πην ούνπαλή πορ, θα ήθεκε:

 Να κακύμπει με άνεοη πιξ βιοπικέξ πορ ανάγκεξ (ομίπι, πνοςή, ένδροη, 
ορμμεποξή πορ οε ςάνμακα κ.α.).

 Να βνίοκεπαι δίμκα οπα μαιδιά πορ και εγγόνια πορ τξ οικονομικά 
ανελάνπηποξ και όξι τξ ελανπώμενοξ.

 Να ορνανπά πορξ ςίκορξ, πορξ οργγενείξ, πιξ μανέεξ πορ ξτνίξ να 
«ςοβάπαι» να μάει οε ένα εοπιαπόνιο ή όμορ ακκού εμιθρμεί 
οκεμπόμενοξ πα έλοδα.

 Να μμονεί να κάνει μια εκδνομή ή ένα παλίδι μορ πόοο μοκύ ήθεκε.

 Να νοιώθει πην ηνεμία και γακήνη μορ ξνειάζεπαι, τξ οικονομικά 
ανελάνπηποξ μοκίπηξ μορ μμονεί αλιομνεμώξ να κακύμπει πα έλοδα 
πορ και άνα ζει αλιομνεμώξ.

Σρμςτνείπε;
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ΙΝΙΜΑΗΕ: Ε ΑΘΚΖΑΝΙΕ ΜΩΙ 
ΗΚΘΩΙ ΘΖΑΙ ΔΩΕΙ ‘Ε 
ΘΛΚΒΖΕΘΑ;

6



ΙΝΙΜΑΗΕ: Ε ΑΘΚΖΑΝΙΕ ΜΩΙ ΗΚΘΩΙ ΘΖΑΙ ΔΩΕΙ ‘Ε 
ΘΛΚΒΖΕΘΑ;

Κάθε ενγαζόμενοξ οκέςπεπαι πην μενίοδο πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ πορ τξ μία 
μενίοδο αμακκαγήξ αμό πα βάνη πηξ ενγαοίαξ πορ και καπά ορνέμεια τξ μία 
ερκαινία μναγμαπομοίηοηξ πτν εμιθρμιών πορ, αλιομοιώνπαξ πον εκεύθενο 
ξνόνο πορ.

Οο μεγάκο ενώπημα είναι, καπά μόοο πο ειοόδημά πορ τξ μη ενγαζόμενοξ θα 
είναι εμανκέξ για να κάνει αρπή πη οκέση πορ μναγμαπικόπηπα.

 Αύληοη ονίτν ηκικίαξ ορνπαλιοδόπηοηξ,

 Λείτοη μοοού ορνπάλετν (εκάξιοπη εγγρημένη ούνπαλη αμό πο 
κνάποξ 360€),

 Λικνόπενη αναμκήντοη ειοοδήμαποξ(μενίμορ οπο 50% πορ 
ειοοδήμαποξ ενγαζόμενορ),

 Και άκκεξ

Βέβαια, οι ελεκίλειξ οπην ορνπαλιοδόπηοη δεν είναι πόοο εροίτνεξ όοον αςονά 
πα μαναμάντ.

Αρπό οημαίνει είπε να μαναιπηθούμε αμό πιξ εμιθρμίεξ μαξ και να 
μνοοανμοοπούμε οε ξαμηκόπενο εμίμεδο διαβίτοηξ, είπε να ενενγήοορμε 
οήμενα για πη δημιορνγία πορ μεκκονπικού μαξ ειοοδήμαποξ

Λε ούνπαλη μόνο αμό πον κναπικό αοςακιοπικό ςονέα είμαοπε καπαδικαομένοι 
οε ένα μίζενο και ιδιαίπενα αναοςακέξ μέκκον, οε μια μενίοδο πηξ ζτήξ μαξ 
μορ δεν θα μμονούμε να ενγαοπούμε για να ορμμκηνώοορμε πο ειοόδημά μαξ.

Φνειαζόμαοπε ορμμκηντμαπική ούνπαλη. 

Πώξ όμτξ μμονεί κάμοιοξ να πην αμοκπήοει; 

Αρπό είναι πο θέμα πηξ εμόμενηξ ενόπηπαξ.
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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ 
ΤΝΣΑΞΗ;
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ΞΛΓΖΑΔΚΘΑΖ ΙΝΘΘΖΕΛΩΘΑΜΖΗΕ ΙΝΙΜΑΗΕ;

Οι ξνειάζεπαι να κάβτ ρμόση μορ για να ρμοκογίοτ πη ορμμκηντμαπική μορ 
ούνπαλη;

Οα βαοικά εντπήμαπα οπα ομοία κακούμε να αμανπήοτ είναι:

 Οι πνόμο ζτήξ και εμίμεδο διαβίτοηξ, με αμκά κόγια: μώς θέκω να 
ζω και να είναι η ζωή μου όταν θα είμαι συνταλιούξος;

 Ποια είναι η οημενινή οικονομική μορ καπάοπαοη;

 Ποια θα είναι η οικονομική μορ καπάοπαοη όπαν θα είμαι 
ορνπαλιούξοξ;

 Tι ακκαγέξ ξνειάζεπαι να κάντ για να έξτ πην οικονομική καπάοπαοη 
μορ θα με βοηθήοει να ζτ όμτξ θέκτ, όπαν θα είμαι ορνπαλιούξοξ;

Κανείξ δεν μμονεί να μνοβκέσει πο μέκκον. Δεν είναι όμτξ οτοπό να αςήοει  
οπην πύξη ένα πόοο οοβανό θέμα.

Σε κάθε μενίμπτοη είναι μνοπιμόπενο να διαπηνεί πον έκεγξο πηξ οικονομικήξ 
πορ καπάοπαοηξ, όοο μμονεί μενιοοόπενο.

Ένα μνόβκημα μμονεί να κρθεί μόνο αν πο ελεπάοορμε διελοδικά, κάβορμε 
ρμόση μαξ όκα πα δεδομένα και διενερνήοορμε όκεξ πιξ ενακκακπικέξ κύοειξ 
πορ ώοπε να μάνορμε πιξ καπά πο δρναπό οτοπέξ αμοςάοειξ για πην εμίκροή 
πορ.

Χνειάζεπαι να δημιορνγήοορμε ένα οξέδιο για να 
μνογναμμαπίοορμε πην αμοπαμίεροη-εμένδροη μορ θα 
κάνορμε για πιξ ορνπαλιοδοπικέξ μαξ ανάγκεξ.

Αρπό πο οξέδιο και η μιοπή ρκομοίηοή πορ θα μαξ δώοει αρπά μορ εμιθρμούμε.

Χτνίξ αρπό, βάζορμε οε πενάοπιο κίνδρνο ακόμα και πην αλιομνεμή μαξ 
διαβίτοη.

Γίναι κάπι μορ μνέμει να κάνορμε άμεοα γιαπί δεν γντνίζορμε αν, όπαν  θα πο 
αμοςαοίοορμε, θα είναι ανκεπόξ ο ξνόνοξ να ακκάλορμε πα μνάγμαπα.
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ΧΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΑΞΗ: 
ΚΡΙΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ
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ΙΞΓΔΖΑΙΘΚΙ ΙΝΙΜΑΗΕΙ: ΗΛΖΙΖΘΓΙ ΓΛΩΜΕΙΓΖΙ

Για να ςπιάλορμε ένα νεακιοπικό ορνπαλιοδοπικό μκάνο ξνειάζεπαι να 
αμανπήοορμε οε ονιομένεξ οημανπικέξ εντπήοειξ. 

Αρπέξ είναι:

 Ποιο είναι πο οημενινό μορ επήοιο ειοόδημα;(αμό ενγαοία και άκκεξ 
μηγέξ)

 Ποια είναι πα οημενινά μορ έλοδα και πα ομοία καθονίζορν πον πνόμο 
ζτήξ μορ;

 Σε πι ηκικία θα ορνπαλιοδοπηθώ;

 Πόοα ξνόνια μεοοκαβούν μέξνι πόπε;

 Πόοα ξνόνια θα ορνπαλιοδοπηθώ; Πόοα ξνόνια θα ειομνάππτ πη 
ούνπαλή μορ; (μνοοδόκιμο ζτήξ)

 Ποιοξ είναι ο εκπιμώμενοξ μέοοξ επήοιοξ μκηθτνιομόξ(%) μέξνι και 
μεπά πη ορνπαλιοδόπηοή μορ;

 Σε πι μοοοοπό πτν οημενινών μορ ελόδτν εκπιμώ όπι θα ανένξονπαι 
πα έλοδά μορ τξ ορνπαλιούξορ;

 Ποιο μοοοοπό πορ οημενινού μορ ειοοδήμαποξ θέκτ να αναμκηνώοει 
η ούνπαλή μορ;

 Έξτ δεομερμένεξ αμοπαμιεύοειξ για πη ούνπαλή μορ;

 Ποια είναι η εκπιμώμενη μέοη επήοια αμόδοοη(%)πτν αμοπαμιεύοεών 
μορ, μέξνι πην ηκικία πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ μορ;

 Ποια είναι η εκπιμώμενη μέοη επήοια μναγμαπική αμόδοοη(%)πτν 
αμοπαμιεύοεών μορ, μέξνι πην ηκικία πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ μορ;

 Ποια θα είναι η ορνοκική αλία πτν αμοπαμιεύοεών μορ μέξνι πην 
ηκικία πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ μορ;

Πάμε πώνα να δούμε μώξ μνέμει να οκεςπούμε για να αμανπήοορμε με όοο πο 
δρναπό μεγακύπενη ακνίβεια αρπέξ πιξ εντπήοειξ.
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Η ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΤΝΣΑΞΗ
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Ε ΔΖΗΕ ΘΚΝ ΙΝΙΜΑΗΕ

Χνειάζεπαι κοιμόν να δημιορνγήοειξ πη δική οορ ούνπαλη.

Αρπή μορ θα ορμμκηνώοει μαζί με πην κναπική ούνπαλη πο ειοόδημά οορ για να 
ορνεξίοειξ να έξειξ και τξ ορνπαλιούξοξ πην αλιομνεμή διαβίτοη μορ 
εμιθρμείξ.

Σύνπαλη με πην έννοια πορ οπαθενού ειοοδήμαποξ μμονούν να δώοορν οε 
θεομικό εμίμεδο μόνο οι αοςακιοπικοί ςονείξ.

Δηκαδή οι ςονείξ πηξ κοιντνικήξ(αοςακιοπικά παμεία) και πηξ ιδιτπικήξ 
αοςάκιοηξ(ιδιτπικέξ αοςακιοπικέξ επαινείεξ).

Τα αοςακιοπικά μνογνάμμαπα ούνπαληξ δίνονπαι αμοκκειοπικά και μόνο αμό 
πορξ αοςακιοπικούξ ςονείξ. Καμία πνάμεζα ή άκκοξ ονγανιομόξ δεν θα 
ςνονπίοει για οένα.

Και πο καπάκκηκο ορνπαλιοδοπικό μνόγναμμα κειπορνγεί οα μια ςτκιά, όμορ 
οργκενπνώνειξ οιγά-οιγά πα ξνήμαπά οορ. Χτνίξ να μενιμένειξ αμό άκκορξ. 

Με αλιομνέμεια, αρπονομία και ούνεοη.

Άνα για πη δική οορ ούνπαλη – αρπήν μορ ελανπάπαι αμοκκειοπικά αμό εοένα και 
πιξ δικέξ οορ εμικογέξ, θα αμερθρνθείξ οε ιδιτπική αοςακιοπική επαινεία.

Οα ιδιτπικά ορνπαλιοδοπικά μνογνάμμαπα δημιορνγούν πην δική οορ ούνπαλη με 
βάοη πην ειοςονά οορ, πα ξνήμαπα δηκαδή μορ εού αμοπαμιεύειξ. 

Η ιδιτπική ούνπαλη είναι αμοκύπτξ ανπαμοδοπική.

Εού και μόνο εού εμικέγειξ:
 Οο μοοό μορ θέκειξ να αμοπαμιεύειξ 
 Κάθε μόπε θέκειξ να πο καπαβάκκειξ (κάθε μήνα,κάθε πνίμηνο κ.ο.κ)
 Οην ηκικία οπην ομοία θα ανξίοει να οορ καπαβάκκεπαι η ούνπαλη
 Οο ακνιβέξ μοοό πηξ ούνπαληξ μορ θα κάβειξ 
 Οη δρναπόπηπα πηξ αναμνοοανμογήξ ώοπε να έξειξ μνοοπαοία αμό πον 

μκηθτνιομό
 Οη δρναπόπηπα να ενιοξύειξ πο μοοό πηξ ούνπαληξ μορ θα μάνειξ με 

έκπακπεξ καπαβοκέξ καπά πην μενίοδο πηξ αμοπαμίεροήξ οορ
 Οην ελαοςάκιοη πηξ ούνπαλήξ οορ οε μενίμπτοη αναμηνίαξ ξτνίξ να 

καπαβάκκειξ αοςάκιοπνα αμό πόπε μορ μνοέκρσε και έτξ πην ένανλη 
πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ οορ
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 Οη δρναπόπηπα να καπαβάκκεπαι η ούνπαλη οε αγαμημένο οορ 
μνόοτμο ή μνόοτμα οε αμώκεια ζτήξ για πα ρμόκοιμα ξνόνια πηξ 
εγγρημένηξ μενιόδορ καπαβοκήξ πηξ μορ έξειξ εμικέλει

 Οη δρναπόπηπα καπαβοκήξ οε αμώκεια ζτήξ μνιν πην 
ορνπαλιοδόπηοη,πορ ορνόκορ πηξ έτξ πόπε αμοπαμίεροηξ οε 
αγαμημένο μνόοτμο ή μνόοτμα

 Οην αλιόμιοπη και ςενέγγρα αοςακιοπική επαινεία μορ θα 
διαξεινιοπεί πιξ εμικογέξ οορ και θα οορ καπαβάκκει πην 
μνοβκεμόμενη-μάνπα αμό πιξ εμικογέξ οορ- ούνπαλη.

Η νομοθεοία και ο έκεγξοξ πηξ εμομπικήξ ανξήξ (Ονάμεζα πηξ Γκκάδοξ) οε 
διαοςακίζορν ακόμα και οπην μενίμπτοη ανάκκηοηξ πηξ άδειαξ κειπορνγίαξ 
πηξ αοςακιοπικήξ επαινείαξ(εγγρηπικό κεςάκαιο ζτήξ).

Σπορξ μανακάπτ μίνακεξ μμονείπε να δείπε ενδεικπικά αμοπεκέομαπα πηξ 
αμοπαμίεροήξ οαξ οε αοςακιοπικό ορνπαλιοδοπικό μνόγναμμα, ανάκογα με πην 
ηκικία οπην ομοία λεκινάει αρπή η αμοπαμίεροη:
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ΓΙΑΣΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ ΗΜΕΡΑ
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ΓΖΑΜΖ ΞΛΓΖΑΔΓΜΑΖ ΙΑ ΗΓΗΖΙΕΙΓΜΓ ΙΕΘΓΛΑ

Γίναι γεγονόξ όπι οήμενα με πιξ ορνθήκεξ οικονομικήξ μίεοηξ και καθημενινήξ 
δροκοκίαξ οπην εκμκήντοη πορ μνοϋμοκογιομού ελόδτν πορ καθενόξ μαξ, 
ςανπάζει μοκύ δύοκοκο έτξ αδύναπο να λεκινήοει κάμοιοξ να αμοπαμιεύει με 
οκομό πο «ξπίοιμο» πηξ δικήξ πορ ούνπαληξ.

Σρνέμεια αρπού είναι να αναβάκκεπαι η ένανλη πηξ ρκομοίηοηξ αρπού πορ μοκύ 
οημανπικού οξεδιαομού πηξ ορνπαλιοδόπηοήξ μαξ.

Ωοπόοο ρμάνξορν κάμοιοι μοκύ δρναποί κόγοι μορ μνέμει να κάβορμε ρμόση 
μαξ μοκύ οοβανά ώοπε να λεκινήοορμε άμεοα.

 Όοο ντνίπενα πόοο μενιοοόπενα. Σπορξ μίνακεξ μαναμάντ (οεκ. 14), 
είδαμε μόοο «κοοπίζει» η αναβοκή πηξ ένανληξ πορ ορνπαλιοδοπικού 
μαξ μνογνάμμαποξ. Ακόμα και έναξ ξνόνοξ αναβοκήξ οποιξίζει ανκεπά 
ξνήμαπα.

 Το εγγρημένο πεξνικό εμιπόκιο. Οα ορνπαλιοδοπικά μνογνάμμαπα 
αμοπαμίεροηξ με εγγρημένο πεξνικό εμιπόκιο αναποκιομού «κακύμπορν» 
πην εμίμπτοη πορ μκηθτνιομού οπην αλία πτν ξνημάπτν μαξ. Κάπι μορ 
ςροικά είναι μοκύ κακύπενο αμό πο αμοπέκεομα μορ δίνορν πα οξεδόν 
μηδενικά εμιπόκια πναμεζικών καπαθέοετν γι’ αρπού πορ ύσορξ μοοών 
αμοπαμίεροηξ. Σήμενα μνογνάμμαπα εγγρημένορ πεξνικού εμιποκίορ 
μανέξορν μοκύ κίγεξ αοςακιοπικέξ επαινείεξ και η μνοομπική δείξνει 
όπι ούνπομα δεν θα διαπίθενπαι μκέον οπην αγονά. 

 Υμοοπήνιλη. Σε μία μακνοξνόνια αμοπαμίεροη μ.ξ 20 επών είναι γεγονόξ 
όπι ακόμα και ο μοκύ ορνειδηπομοιημένοξ αμοπαμιερπήξ μμονεί να 
λεςύγει και μιθανόν να μην οκοκκηνώοει πο οξεδιαομό πορ. Οο 
αοςακιοπήνιο ορμβόκαιο ορνπαλιοδόπηοηξ κειπορνγεί-εκπόξ πτν 
άκκτν-ρμοοπηνικπικά και ρμενθρμιοπηκά ορνεξώξ και αδιακείμπτξ για 
όκα πα ξνόνια μορ διανκεί η αμοπαμίεροη, ώοπε να οκοκκηντθεί.

 Ελαοςακιομένη αμοπαμίεροη. Ακόμα και αν ελαιπίαξ κάμοιορ 
μνοβκήμαποξ ργείαξ ξαθεί η ικανόπηπά μαξ να ενγαζόμαοπε και να 
μανάγορμε πο ειοόδημά μαξ πο ομοίο είναι αμαναίπηπο για πην 
εκμκήντοη πτν αναγκών και εμιθρμιών μαξ, ελαοςακίζεπαι αμό πην 
αοςακιοπική επαινεία η ορνέξιοη πηξ αμοπαμίεροηξ ώοπε οπη κήλη πηξ 
να αμοδοθεί η μνοβκεμόμενη αμό πην ένανλη πορ μνογνάμμαποξ 
ούνπαλη. Αρπό αμό  μόνο πορ  διαςονομοιεί πο αοςακιοπικό μνόγναμμα 
αμοπαμίεροηξ-ορνπαλιοδόπηοηξ και  αμοπεκεί μοναδικό μνονόμιο αμό 
ομοιεοδήμοπε ανπίοποιξεξ εμικογέξ αμοπαμίεροηξ. Μόνο ένα 
αοςακιοπικό μνόγναμμα μμονεί να δώοει αρπή πην ελαοςάκιοη.

Νι μαναμάντ κόγοι είναι οημανπικοί, και οπην εμόμενη (και πεκερπαία) 
ενόπηπα θα δείλορμε πι μμονείπε να κάνεπε για να μνοξτνήοεπε. 
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ΟΙ ΜΑ ΚΑΜΓΟΓ ΟΩΞΑ

Καπανξήν εκμίζτ να βνήκαπε ενδιαςένον αρπόν πον ούνπομο Νδηγό και να 
λεκαθάνιοε πην μεγάκη οημαοία μορ έξει να «ξπίοορμε» ορμμκηντμαπική ούνπαλη 
(γιαπί μοκύ αμκά αρπή μορ θα μαίννορμε δεν θα μαξ ςπάνει).  

Σήμενα και μόνο η οκέση πηξ μεκκονπικήξ μαξ οικονομικήξ καπάοπαοηξ όπαν θα 
ορνπαλιοδοπηθούμε, μαξ δημιορνγεί πο αίοθημα πηξ αβεβαιόπηπαξ.

Γίπε ορνειδηπά, είπε αορνείδηπα έξορμε ακκάλει πιξ μνοπεναιόπηπέξ μαξ και πον 
πνόμο ζτήξ μαξ για να μνοοανμοοπούμε οε αρπό πο οικονομικό μενιβάκκον, 
βάζονπαξ οπην άκνη πορξ οπόξορξ μαξ για πο μέκκον.

Αν οαξ ενδιαςένει να λαναβάκεπε οπιξ μνοπεναιόπηπέξ οαξ ΚΑΙ πο μέκκον οαξ, 
κάνπε οήμενα πα ξνήμαπα οαξ να δορκεύορν για εοάξ – όπαν δεν θα μμονείπε 
εοείξ να δορκεύεπε για αρπά!

Τι μμονείπε να κάνεπε; 

Αμοπαμίεροη με εγγρημένο και αοςακή πνόμο για πη δημιορνγία 
ορμμκηνωμαπικού ειοοδήμαποξ οπην ηκικία μορ θα πο ξνειαζόμαοπε.

Η ιδιτπική αοςάκιοη είναι ο μόνοξ θεομικόξ ςονέαξ μέναν πηξ κοιντνικήξ 
αοςάκιοηξ, μορ μμονεί να ξονηγεί ορνπάλειξ. 

Εςόοον ενδιαςένεοπε και θέκεπε να μάθεπε μώξ θα λεκινήοεπε, πι μνέμει να 
μνοοέλεπε, μού θα πομοθεπήοεπε πην αμοπαμίεροη οαξ, και μοκκά άκκα –
μαπήοπε πο μανακάπτ κορμμί και ορμμκηνώοπε πα οποιξεία οαξ για μια δτνεάν 
ενημέντοη ξτνίξ αμοκύπτξ καμία δέομεροη αμό πην μκερνά οαξ.

Γμίοηξ μενιοοόπενεξ μκηνοςονίεξ θα βνείπε οπην ιοποοεκίδα μαξ: 
http://manolispetrocheilos.gr

Σαξ ερξανιοπώ μορ ςπάοαπε μέξνι εδώ και διαβάοεπε αρπόν πον Νδηγό.

Λε εκπίμηοη,

Μανώκηξ Πεπνόξεικοξ
Αοςακιοπικόξ Σύμβορκοξ
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ΘΑΜΕΙΜΓ ΓΔΩ

http://manolispetrocheilos.gr/
https://goo.gl/forms/TuLFAumkkxkk8EZx2


ΘΑΕΓΜΓ ΘΓΛΖΙΙΚΜΓΛΑ

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ύνταξη σας και πως θα 

καταφέρετε να την αυξήσετε πρακτικά, μια αρχική επικοινωνία μαζί μας είναι 

το ιδανικό επόμενο βήμα (χωρίς καμία απολύτως δέσμευση).

Πατήστε το παρακάτω κουμπί και συμπληρώστε μια απλή φόρμα με κάποια 

στοιχεία. Θα επικοινωνήσω προσωπικά μαζί σας για μια σύντομη συζήτηση.  

https://goo.gl/forms/TuLFAumkkxkk8EZx2
http://manolispetrocheilos.gr/

