
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο έµπειρος πρώην τραπεζίτης 
Νικόλας Καραµούζης ίδρυσε 
το fund SMERemedium Cap 
και µε κεφάλαια 100 εκατ. 
ευρώ θα αναλάβει τη διάσωση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που 
έχουν προοπτικές. «∆εν είµαστε 
έµποροι δανείων», τονίζει στους 
συνεργάτες του 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ
Ολες οι αλλαγές με βάση τον 
νέο νόμο. Τι θα πληρώσουν 
στην εφορία φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις για το 2020. 
Πώς θα πραγματοποιούνται 
οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
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Μοντέλο ∆ΕΗ
σε ΕΛΤΑ

και ΟΑΣΑ

Ο ΣΕΪΧΗΣ ΘΕΛΕΙ 
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο αδελφός του εµίρη του Κατάρ, 
Faisal Al Thani, θέλει να αγοράσει 
ξενοδοχεία στην ελληνική πρωτεύ-
ουσα και έχει βάλει στο στόχαστρό 
του τον εµβληµατικό ουρανοξύστη 
που βρίσκεται στη λεωφόρο 
Μεσογείων. Τα σχέδια και 
οι επενδύσεις των 500 εκατ. ευρώ

Μ
ε 6+1 κλίµακες θα πληρώνουν από τον 
Ιανουάριο του 2020 τις ασφαλιστικές 
εισφορές τους 1,4 εκατ. µη µισθωτοί, 

σύµφωνα µε το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
που ετοιµάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται για 
την υιοθέτηση εκ νέου των παλαιών ασφαλιστι-
κών κλάσεων, όµως η επιλογή της κλάσης θα εί-
ναι στην ελεύθερη βούληση ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, αγροτών και αυτοαπασχολούµενων 
και το ύψος των εισφορών δεν θα συνδέεται ού-
τε µε τα έτη ασφάλισης ούτε µε το ύψος του ει-
σοδήµατός τους. 

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, το σχέδιο του υπουργού Εργασίας, 
Γιάννη Βρούτση, έλαβε το «πράσινο φως» από 
υψηλόβαθµα στελέχη του Μεγάρου Μαξίµου. 
Το νοµοσχέδιο αναµένεται να κατατεθεί στη Βου-
λή έως το τέλος του έτους. Η παρέµβαση στις ει-
σφορές συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη µε-
λέτη που αποδεικνύει ότι το δηµοσιονοµικό απο-
τέλεσµα της παρέµβασης είναι ουδέτερο και δεν 
επηρεάζει αρνητικά τον προϋπολογισµό του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και κατ’ επέ-

κταση τον Προϋπολογισµό του κράτους. Η επι-
κρατέστερη κλίµακα µε τις νέες ασφαλιστικές ει-
σφορές περιλαµβάνει έξι κατηγορίες και η από-
κλισή τους είναι περίπου 50 ευρώ. Η πρώτη κα-
τηγορία θα ανέρχεται στα 210-220 ευρώ, αυξη-
µένη σε σχέση µε τις εισφορές που καταβάλλο-
νται σήµερα. Η δεύτερη κλάση θα είναι κοντά 
στα 250 ευρώ, η τρίτη στα 300 ευρώ, η τέταρ-

τη στα περίπου 350 ευρώ και στη συνέχεια θα 
υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες για όσους θέ-
λουν να καταβάλλουν προαιρετικά υψηλότερες 
εισφορές, µε την πέµπτη κλάση κοντά στα 430 
ευρώ και την έκτη στα 530 ευρώ. Πέρα από τις 
6 ασφαλιστικές κλάσεις, θα υπάρχει ξεχωριστή 
κατηγορία για τους νεοεισερχόµενους, τα 5 πρώ-
τα χρόνια του εργασιακού τους βίου. 
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που θα καταβάλλουν από τον Ιανουάριο στον ΕΦΚΑ 1,4 εκατ. µη µισθωτοί 

Ολόκληρο το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας µε τα ποσά 
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www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 
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Στην πόρτα της εξόδου θα βρεθούν από 
τη νέα χρονιά 2.000 εργαζόμενοι στα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία και 700 στις 
συγκοινωνίες. ∆ρομολογούνται, επίσης, 
μείωση μισθών και άρση της μονιμότητας 
για τους νε οπροσλαμβανόμενους

Οι 6+1 κλίµακες
των ασφαλιστικών

εισφορών


