Νέα «όπλα» στη μάχη κατά της ακρίβειας
Πυρετός επαφών του οικονομικού επιτελείου με τις εταιρείες
του λιανεμπορίου, με στόχο την απορρόφηση μέρους των
ανατιμήσεων. Στο τραπέζι παραμένει η μείωση συντελεστών ΦΠΑ
στα τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης μετά το τέλος Φεβρουαρίου
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ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Ποιες e-αποδείξεις μειώνουν
τον φόρο έως και 2.200
 σελ. 5 ευρώ και ποιες θα μετρούν
διπλά. Εως το τέλος
Ιανουαρίου θα εκδοθεί η
Κοινή Υπουργική Απόφαση
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 390 ΕΚΑΤ. €
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΕΜΕΣ
Μπαράζ σημαντικών projects, με
επίκεντρο την ολική αναμόρφωση
του ξενοδοχείου «Hilton» της
Αθήνας αλλά και την περαιτέρω
αναβάθμιση της Costa Navarino
στη Μεσσηνία, δρομολογεί
ο επιχειρηματίας Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος, με στόχο
οι ξενοδοχειακές μονάδες να
καταστούν μαγνήτης VIP επισκεπτών
σε διεθνές επίπεδο

Η καταβολή τους θα ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο
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και αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση

Π
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ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
23 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είναι
έτοιμη η μελέτη που ετοιμάζει
ο διευθύνων σύμβουλος της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), Γρηγόρης
Δημητριάδης, για τον τρόπο
παραχώρησής τους σε ιδιώτες
επενδυτές. Ωριμες είναι οι
διαδικασίες για το αεροδρόμιο
της Καλαμάτας, ενώ ακολουθούν
της Νέας Αγχιάλου και της Νάξου

ροσαύξηση της σύνταξής τους θα λάβουν
σταδιακά από τον Φεβρουάριο περισσότεροι από 50.000 συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται από τον Μάιο του 2016 και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα έχει το απαιτούμενο
λογισμικό και θα το θέσει σε πλήρη λειτουργία τον
επόμενο μήνα, προκειμένου να ξεκινήσει ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των ασφαλισμένων, καθώς και η καταβολή των αναδρομικών, που φτάνουν και τους 70 μήνες, ήτοι 6 χρόνια αναμονής…
Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν
ότι η μηνιαία προσαύξηση κυμαίνεται από 100 έως
και 300 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν ασφαλισμένοι
που δικαιούνται αναδρομικά λίγων μηνών, αλλά
και περιπτώσεις που τα ποσά φτάνουν και τους 70
μήνες ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης. Το ακριβές ποσό που οφείλεται στους συνταξιούχους είναι αδύνατο να υπολογιστεί, με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση

Αναδρομικά

σε 50.000
συνταξιούχους
να αναφέρουν ότι η οφειλή του e-ΕΦΚΑ μπορεί να
φτάνει και τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους
αρμόδιους στον e-ΕΦΚΑ, εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δοκιμές, με στόχο εντός Φεβρουαρίου να
ξεμπλοκάρει και τυπικά η διαδικασία και να ξεκινήσει η απονομή των προσαυξήσεων και των αναδρομικών. Για την εκκαθάριση των αναδρομικών που

έχουν συσσωρευτεί, σύμφωνα με τους αρμόδιους,
θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας μήνας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τους αρμόδιους στον e-ΕΦΚΑ, ο υπολογισμός των έξτρα ποσών για τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση θα ξεκινήσει από τις παλαιότερες υποθέσεις
για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τον Μάιο του 2016 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

