Σε δύο στάδια
η κατάργηση
των
τεκμηρίων

Ποια είναι η πρόταση που επεξεργάζεται
το υπουργείο Οικονομικών για
την ελάφρυνση 2 εκατομμυρίων
φορολογουμένων. Η εφαρμογή του
μέτρου θα συνοδευτεί από αυστηρούς
ελέγχους στα εισοδήματα και στις δαπάνες
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ΚΑΛΠΑΖΕΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Eρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων
έως και τον Σεπτέμβριο,
 σελ. 8-9 με αυξήσεις 10% στις τιμές
δεκάδων βασικών προϊόντων
και αγαθών ευρείας
κατανάλωσης
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«Η πολιτική διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους
ήταν ατυχής»
«Τα αποτελέσματα των πολιτικών
επιλογών για τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης δεν έδωσαν
λύση, παρά πολλαπλασίασαν το
κόστος για όλους μας», δηλώνει σε
συνέντευξή της στην «R» η ειδική
γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους
Μαριαλένα Αθανασοπούλου.
Μιλά, επίσης, για τα πλεονεκτήματα
της «Δεύτερης Ευκαιρίας», για την
ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμίσεων
και για τον ρόλο των τραπεζών
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ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
στην Κρήτη
Ο γαλλικός ξενοδοχειακός
κολοσσός Accor συνεχίζει τη
δυναμική επέκτασή του στην
ελληνική αγορά. Το νέο project
αφορά ένα πολυτελές resort
δυναμικότητας 141 δωματίων και
σουιτών με πανοραμική θέα στον
κόλπο Μιραμπέλου. Τα σχέδια
του ομίλου ανέπτυξε κατά την
πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί
η διευθύνουσα σύμβουλος για
τη νότια Ευρώπη, Μοντ Μπαγί

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναμονή από

 σελ. 5

το 2016. Εντός του Ιουλίου θα διεκπεραιωθούν τα πρώτα 5.000 αιτήματα

Σ

την ταχύτερη έκδοση περίπου
30.000-40.000 συντάξεων προχωρά η διοίκηση του e-EΦΚΑ
για ασφαλισμένους με διαδοχική ή
παράλληλη ασφάλιση. Παράλληλα,
τον Σεπτέμβριο ξεκινά η αποπληρωμή
97.728 επικουρικών συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews,
έως το τέλος Ιουλίου θα λάβουν τη σύνταξή τους 5.000 ασφαλισμένοι που
βρίσκονταν σε αναμονή έως και πέντε χρόνια και είχαν παράλληλο ή διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε περισσότερα από ένα ταμεία. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα οριστικοποιήσουν το ακριβές ποσό που
δικαιούνται οι συνταξιούχοι έως τις
5 Ιουλίου.
Η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες
κατηγορίες συνταξιούχων, που αφορούν παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Σταδιακά και ανά εβδομάδα, θα εντάσσονται στη διαδικασία εκκαθάρισης
και τα υπόλοιπα τέως ταμεία. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων
με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο
ασφάλισης που έχουν εκδοθεί με
τον Ν. 4387/2016 και θα ακολουθήσει η απόδοση αντίστοιχων αυξήσεων και αναδρομικών στους δικαιούχους.
Η εκκαθάριση όλων των συντάξεων

Ξεμπλοκάρουν
40.000 συντάξεις

παράλληλης ασφάλισης
θα ολοκληρωθεί σε βάθος πενταμήνου, με τους ασφαλισμένους να βρίσκονται σε αναμονή από το 2016
και τα ποσά των αναδρομικών να ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις και
τα 30.000 ευρώ. Η πλειονότητα των
εν αναμονή συνταξιούχων είναι είτε
ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ με παράλληλη ασφάλιση στον τέως ΟΑΕΕ είτε αυτοαπασχολούμενοι γιατροί
και μηχανικοί (ασφάλιση στο τέως
ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση στο
Δημόσιο. Οι συνταξιούχοι έχουν λάβει την πρώτη σύνταξή τους από το
τέως ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν λάβει την προσαύξηση της σύνταξης από τον τέως ΟΑΕΕ και το Δημόσιο. Πλέον για
όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση
σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία ισχύει διπλός τρόπος υπο-

λογισμού της σύνταξης, για τον χρόνο πριν και μετά το 2017.
Σύμφωνα με τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ
Παναγιώτη Δουφεξή, οι νέες συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις και, παράλληλα, χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν την προσαύξηση που δικαιούνται στο ποσό
της σύνταξής τους.
Οι συνταξιούχοι με παράλληλο
χρόνο ασφάλισης σε δύο ή και περισσότερα ταμεία δικαιούνται το μεγαλύτερο πακέτο αναδρομικών που
δόθηκε τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος μηχανικός του ΤΣΜΕΔΕ και του Δημοσίου
έχει λάβει μόνο τη σύνταξη του Δημοσίου. Από το ΤΣΜΕΔΕ με 25 χρόνια ασφάλισης έως το 2016 με συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ, δι-

καιούται μια προσαύξηση επί της
σύνταξής του ύψους 500 ευρώ τον
μήνα. Τα αναδρομικά πενταετίας
φτάνουν τα 30.000 ευρώ.
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος
για την έκδοση των πρώτων επικουρικών συντάξεων για ασφαλισμένους
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία Μαΐου που
έχει στη διάθεσή της η «R», σε εκκρεμότητα βρίσκονται 97.728 ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις, εκ των
οποίων οι 29.254 αφορούν το Δημόσιο και 68.474 τον ιδιωτικό τομέα.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για την αποπληρωμή τους ανέρχεται σε 225,66
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του επικουρικού ταμείου, η μέση επικουρική μεικτή σύνταξη ανέρχεται σε
290,84 ευρώ και το καθαρό ποσό σε
195,12 ευρώ.

