
Ο
ικονοµική ανάσα τουλάχι-
στον 150 ευρώ κατά µέσο 
όρο τον µήνα θα δώσει σε 

300.000 ασφαλισµένους η κατάρ-
γηση της καταβολής διπλών ασφα-
λιστικών εισφορών για τους παράλ-
ληλα απασχολούµενους, δηλαδή 
για όσους είναι µισθωτοί και ταυ-
τόχρονα αµείβονται µε µπλοκάκι. 
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορί-
ες της Realnews, στο νοµοσχέδιο, 
που θα κατατεθεί έως το τέλος του µήνα στη Βου-
λή, θα περιλαµβάνεται διάταξη που θα προβλέ-
πει την κατάργηση της επιβολής εισφοράς από 
ελεύθερο επάγγελµα µε δελτίο παροχής υπηρε-
σιών, το γνωστό σε όλους µπλοκάκι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να απαλλαγούν οι ασφαλισµέ-
νοι από τις διπλές εισφορές είναι να καταβάλλουν 
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης την ελάχιστη 
εισφορά των 210 ευρώ τον µήνα, ίση µε µεικτό 
µισθό άνω των 780 ευρώ από τη µισθωτή τους 

απασχόληση. Πρόκειται για την ελάχιστη εισφο-
ρά που θα καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2020 1,4 εκατ. µη µισθωτοί, όσον αφο-
ρά την κύρια σύνταξή τους και την υγεία τους, 
που ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης 
Βρούτσης. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται πλή-
ρως η υποχρέωση ασφάλισης για το µπλοκάκι, 
στην περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι ταυ-
τόχρονα και µισθωτός. Αµέσως µετά την ψήφι-
ση του νοµοσχεδίου, θα ενισχυθεί το διαθέσι-

µο εισόδηµα χιλιάδων εργαζοµένων και επιχει-
ρήσεων, καθώς, από µηνιαία έσοδα 1.000 ευρώ 
µε µπλοκάκι, τα 200 ευρώ πήγαιναν σε ασφαλι-
στικές εισφορές, πέρα από τον φόρο του 24%. 
Οσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν δύο ή τρεις 
δραστηριότητες, αλλά δεν απασχολούνται ως µι-
σθωτοί, εξετάζεται να έχουν µία εισφορά, κατ’ 
ελάχιστον 210 ευρώ τον µήνα, η οποία, µαζί µε 
τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας, θα οριστικοποιείται 
στα 220 ευρώ.
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µισθωτοί έχουν και δεύτερη απασχόληση µε µπλοκάκι

Οφελος τουλάχιστον 150 ευρώ τον µήνα θα δουν στα εισοδήµατά τους όσοι 
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Κατάργηση των
διπλών εισφορών«ΚΑΤΑΚΤΑ» ΑΚΟΜΗ

ΚΑΙ… ΣΤΡΑΤΟΥΣ 

Η εισηγµένη ελληνική εταιρεία 
κατασκευής επίπλων ∆ροµέας, 
πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της οποίας είναι ο 
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, 
συνεχίζει δυναµικά την επέκτασή 
της στην ευρωπαϊκή αγορά, 
µε τελευταίο επίτευγµα τη 
συµφωνία µε τον γερµανικό 
στρατό

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ 
Τα «κόκκινα» δάνεια, 
ύψους 400 εκατ. ευρώ, 
πνίγουν την άλλοτε κραταιά 
βιοµηχανία Χαλυβουργική του 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 
και ωθούν τις τράπεζες να 
αποφασίσουν είτε την πώλησή 
τους σε funds είτε την εκποίηση 
της περιουσίας της επιχείρησης
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Realmoney

«ΦΙΛΕΤΟ» ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ
Μέχρι το Πάσχα οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές θα καταθέσουν τις 
δεσμευτικές προσφορές για την 
απόκτηση του 30% του «Ελ. 
Βενιζέλος». Εκτιμάται ότι το τίμημα θα 
ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ
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Επενδυτικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ 
για τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, 
Καβάλας, Βόλου και Ηγουμενίτσας. 
Τι συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης 
Αδ. Γεωργιάδης και ο Αμερικανός 
ομόλογός του Γ. Ρος 

Οι Αμερικανοί 
θέλουν τα 

λιμάνια


