
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Με στόχο τη δυναμική επέκταση 
στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, η Intrakat, πρόεδρος 
της οποίας είναι ο επιχειρηματίας 
Σωκράτης Κόκκαλης, βρίσκεται 
σε προχωρημένες συζητήσεις 
με τον όμιλο BC Partners για τη 
διάθεση ποσοστού έως 70% της 
ενεργειακής εταιρείας INTRA - 
K. ENERGY και την από κοινού 
δραστηριοποίηση στον πολλά 
υποσχόμενo κλάδο των ΑΠΕ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τη σύναψη συμφωνίας κυρίων με τα 
διυλιστήρια επιδιώκει η κυβέρνηση με 
στόχο τη μείωση της τιμής, στη νησιωτική 
Ελλάδα, κατά 15%, προκειμένου να 
στηριχθούν τα νησιά κατά τη διάρκεια 
της τουριστικής περιόδου
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Α
πό το τέλος του επό-
μενου μήνα θα ξεκι-
νήσουν να καταβάλ-

λονται οι προσαυξήσεις και 
τα αναδρομικά σε περισσό-
τερους από 60.000 συνταξι-
ούχους με παράλληλη ασφά-
λιση. Σύμφωνα με ειδικούς 
στην κοινωνική ασφάλιση, τα 
αναδρομικά πενταετίας μπο-
ρεί να φτάσουν και τα 33.750 
ευρώ, όταν η μηνιαία προ-
σαύξηση της σύνταξης προ-
σεγγίζει σε κάποιες περιπτώ-
σεις και τα 563 ευρώ. Η νέα 
καθυστέρηση οφείλεται σε 
τεχνικούς λόγους, καθώς, για 
ακόμη έναν μήνα, το απαιτού-
μενο λογισμικό εξακολουθεί 
να μην είναι έτοιμο, με απο-
τέλεσμα η διοίκηση του ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
να μην μπορεί να προχωρήσει στον επανυπολογι-
σμό των συντάξεων, με την αναμονή σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις να φτάνει και τους 72 μήνες. Οι 
συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε 
δύο ή και περισσότερα ταμεία έχουν λαμβάνειν το 
μεγαλύτερο πακέτο αναδρομικών που δόθηκε τα 
τελευταία χρόνια, καθώς τα χρωστούμενα από τις 
προσαυξήσεις συντάξεων ξεκινούν από το 2017 
και ξεπερνούν τα πέντε έτη!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η απο-
πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους θα διαρ-
κέσει τουλάχιστον πέντε μήνες. Σε πρώτη φάση, 
τον Ιούνιο, θα καταβληθούν τα ποσά σε όσους 

υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης τους τελευ-
ταίους μήνες και δικαιούνται συντάξεις από δύο 
διαφορετικά ταμεία, καθώς κατέβαλλαν παράλ-
ληλα ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτό τον τρό-
πο, όλες οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα ολο-
κληρώνονται με τον σωστό τρόπο επανυπολογι-
σμού. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει ο επανυπολογι-
σμός των παλαιών συντάξεων που έχουν εκδοθεί 
από το 2016 και μετά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν μετά 
τις 13/5/2016 και πλήρωναν ταυτόχρονα εισφο-
ρές σε δύο ταμεία προβλέπεται ότι οι διπλές ει-
σφορές τους από το 2017 και μετά μπορούν να 
αξιοποιηθούν με δύο τρόπους: αφενός για να πά-

ρουν προσαύξηση συντάξιμων 
αποδοχών και μεγαλύτερη σύ-
νταξη. Αφετέρου, για να αυξη-
θεί ο χρόνος ασφάλισης (από το 
2017 και μετά) και έτσι η αντα-
ποδοτική σύνταξη να υπολογι-
στεί με υψηλότερο συντελεστή 
αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με ειδικούς στην 
κοινωνική ασφάλιση, οι συντα-
ξιούχοι αυτοί ανήκουν σε δύο 
βασικές κατηγορίες:
f Στην πρώτη ανήκουν ασφα-
λισμένοι του τέως ΙΚΑ με παράλ-
ληλη ασφάλιση στον τέως ΟΑΕΕ.
f Στη δεύτερη ανήκουν αυ-
τοαπασχολούμενοι γιατροί και 
μηχανικοί (ασφάλιση στο τέως 
ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση 
στο Δημόσιο.

Εκτιμάται ότι κάθε μήνα θα 
μπαίνουν στις πληρωμές παράλληλης ασφάλισης 
και άλλες κατηγορίες με διπλή ασφάλιση σε Δη-
μόσιο - ΕΤΑΑ, ΔΕΗ - ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ κ.λπ. 
Σημειώνεται ότι οι εκκρεμότητες για τη συγκεκρι-
μένη κατηγορία συνταξιούχων δεν υπολογίζονται 
στη λίστα με τις εκκρεμείς αιτήσεις. Σε δεύτερη 
φάση αναμένεται και ο επανυπολογισμός των πα-
λαιών συντάξεων για την περίπτωση της παράλ-
ληλης ασφάλισης, που θα έχει ως αποτέλεσμα οι 
παλαιοί (πριν από τον Μάιο του 2016) συνταξι-
ούχοι να λάβουν αναδρομικά το 1/5 της αύξησης 
που θα προκύψει, εφόσον βέβαια η αύξηση που 
θα προκύψει από τον επανυπολογισμό είναι πά-
νω από την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν. 

επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και μηχανικούς

ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΤΟΥ ΣΕΪΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα μεγαλεπήβολα σχέδια, ύψους 
4 δισ. ευρώ, του Προέδρου των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ 
Ναχαγιάν, για ενέργεια, υγεία, 
κλιματική αλλαγή και ενδεχομένως 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Στο στόχαστρο των αραβικών 
κεφαλαίων από το Αμπου 
Ντάμπι και νεοφυείς εταιρείες με 
καινοτόμο προσανατολισμό 

Τέλος Ιουνίου ξεκινά η αποπληρωμή σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ελεύθερους  ΣΕΛ. 5
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Εως και 200% θα φτάνει η 
υπεραπόσβεσή τους, σύμφωνα με 
τη νομοθετική διάταξη που θα φέρει 
τον Ιούλιο στη Βουλή η ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών. Σημαντικό 
όφελος για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
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