
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως 
3.000 ευρώ το επιτόκιο θα μειωθεί στο 3%, 
από 5%, ενώ για τις επιχειρήσεις στόχος είναι 
να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες. 
Οι αλλαγές βρίσκονται στο τραπέζι της 
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΧΑΤ ΤΡΙΚ 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Μετά την εξαγορά του ιστορικού 
ξενοδοχείου «Τιτάνια» στο κέντρο 
της Αθήνας η ξενοδοχειακή 
εταιρεία London Regional 
Properties, της οποίας ηγείται 
ο Desmond Taljaard, ετοιµάζει 
πολυτελή ξενοδοχειακή µονάδα 
σε έκταση 100 στρεµµάτων στη 
Μύκονο 

H 
σταδιακή µείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών για ερ-
γοδότες και εργαζοµένους 

κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες σε βά-
θος τετραετίας από το 2020 είναι 
ένας από τους πρωταρχικούς στό-
χους της κυβέρνησης. Οι εισφορές 
για την κύρια ασφάλιση, από 20% 
που είναι σήµερα, θα φτάσουν στο 
15% το 2023. Στην πλήρη εφαρµογή της µείω-
σης, το µηνιαίο όφελος θα είναι 32,5 ευρώ, τα 
οποία θα µοιράζονται ισόποσα σε εργοδότη και 
εργαζόµενο.

Επί τάπητος έχουν κατατεθεί τρία διαφορε-
τικά σενάρια, ωστόσο -όπως αναφέρουν στη 
Realnews υψηλόβαθµα στελέχη του υπουργείου 
Εργασίας- καθοριστικό ρόλο θα διαδραµατίσει 
η πραγµατική οικονοµική κατάσταση του ΕΦΚΑ. 

Το πρώτο σενάριο, που κερδίζει έδαφος, προ-
βλέπει ισόποση µείωση των εισφορών κάθε χρό-

νο, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους ερ-
γαζoµένους. Συγκεκριµένα, οι συνολικές (εργο-
δοτικές και εργατικές) ασφαλιστικές εισφορές 
θα µειωθούν κατά 1,25% το 2020, κατά 1,25% 
το 2021, κατά 1,25% το 2022 και, επίσης, κατά 
1,25 % το 2023.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει τη σύνδεση 
της µείωσης των εισφορών µε τον ρυθµό ανά-
πτυξης της χώρας και το τρίτο σενάριο προβλέ-
πει γενναία µείωση του ποσοστού από τον πρώ-
το κιόλας χρόνο, µε στόχο να υπάρξει προσέλ-

κυση επενδύσεων και να δηµιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας.  Το ετήσιο κόστος για την πλή-
ρη υλοποίηση του µέτρου, σύµφωνα µε ειδικούς 
στην κοινωνική ασφάλιση, ανέρχεται σε 1,8 δισ. 
ευρώ από τη µείωση των εισφορών κατά πέντε 
µονάδες. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση απο-
φασίσει τη µείωση και των εισφορών κατά 2,5 
µονάδες για το σύνολο των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων και των 
αγροτών και από 13,33% πέσει στο 10,83%, το 
κόστος ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ τον χρόνο. 
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στόχο τη µηνιαία ανακούφιση ασφαλισµένων και επιχειρήσεων 

Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας µε 

Η MOLTON BROWN
«ΚΟΙΤΑ» ΕΚΤΟΣ FOLLI
Επαφές µε ελληνικές 
επιχειρήσεις που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον 
για την αντιπροσώπευση 
των καλλυντικών και των 
προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής της βρετανικής 
εταιρείας έχει ξεκινήσει 
ο πρόεδρός της, Μαρκ 
Τζόνσον 
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Στα «σκαριά» µείωση 
ασφαλιστικών εισφορών 
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Ποια μέτρα βραχυπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα εξετάζει η ηγεσία 
του υπουργείου Ενέργειας για τη διάσωση 
της επιχείρησης. Υδροηλεκτρικές μονάδες, 
πώληση ποσοστού θυγατρικών και μείωση του 
προσωπικού στις σχεδιαζόμενες κινήσεις

Το σχέδιο 
εξυγίανσης 

της ∆ΕΗ


