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Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση
Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΙΚΑ,
ερμηνευτική του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, που αλλάζει τα δεδομένα για
συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας κυρίως για τις γυναίκες μητέρες ανηλίκων,
ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίστηκαν από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ και όσους κατά τα
τελευταία χρόνια δεν έχουν εργασία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι, κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης από το
ΙΚΑ,
κατά
τον
χρόνο
που
συμπληρώνουν:
α) είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα
συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για
το συγκεκριμένο έτος.
β) είτε την ηλικία - στις περιπτώσεις των γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας στη μεικτή
ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.
Όμως η κατοχύρωση, διευκρινίζει η εγκύκλιος, δεν μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με
την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για το χρονικό
1

διάστημα που ο ασφαλισμένος ευρίσκεται σε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην
του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Αυτό σημαίνει, ότι όσοι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλίστηκαν εκ νέου στο
ΙΚΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και μετά, θα λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 και
πλήρη στα 67. Αύξηση των ορίων ηλικίας θα υπάρξει και για τις μητέρες ανηλίκων που
μπορεί κατά περίπτωση να φθάσει ακόμη και στα 62 χρόνια. Αντίθετα διασώζονται, όσοι
έχουν κάνει έναρξη στο ΙΚΑ το 2011 και το 2012.
Ακόμη, οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται θα προσμετρούνται στον υπολογισμό
της σύνταξης στο τέλος του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό, δεν
επηρεάζεται ούτε η πριμοδότηση των βαρέων, ούτε ο υπολογισμός της ασφαλιστικής
κλάσης. Κατά συνέπεια, οι πλασματικοί χρόνοι δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε για την
συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας στην διαδοχική ασφάλιση (1500-500 ή
1000-300 ημερών ασφάλισης σε πρώτη και δεύτερη φάση αντίστοιχα, με εξαίρεση την
στρατιωτική υπηρεσία η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 1500 ή
1000 ημερών ασφάλισης για δε τις 300 της τελευταίας 5ετίας στις περιπτώσεις
αναπηρίας και θανάτου μόνο αν συμπίπτει χρονικά).
ΙΟΒΕ: Στις πλάτες μισθωτών και συνταξιούχων τα βάρη των φόρων
Τις αδικίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος αναδεικνύει μελέτη που εκπόνησε
για λογαριασμό του ΙΟΒΕ και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου ο καθηγητής Νίκος
Καραβίτης, σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών. Όπως προκύπτει, το μεγάλο φορτίο
των φορολογικών βαρών επωμίζονται μισθωτοί και συνταξιούχοι καθώς το 8% των
νοικοκυριών με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις δηλώνει το 30% των συνολικών
φορολογητέων
εισοδημάτων
και
πληρώνει
το
70%
των
φόρων.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύουν Τα Νέα, μισθωτοί με εισοδήματα άνω των
42.000 ευρώ δηλώνουν το 28,2% των συνολικών εισοδημάτων που καταγράφονται στην
Εφορία. Αυτά τα εισοδήματα, τα οποία ανήκουν μόλις στο 7,9% των συνολικών
νοικοκυριών, επωμίζονται το 68,6% των συνολικών φόρων εισοδήματος.
Στη μελέτη καταγράφεται η περιορισμένη δυνατότητα του ελληνικού φορολογικού
συστήματος να συλλέξει τα έσοδα, κυρίως στον φόρο εισοδήματος, όπου εισπράττονται
4% του ΑΕΠ λιγότερα σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης. Το γεγονός αυτό
οφείλεται κυρίως στη φοροδιαφυγή, που συντελείται κατ' εξοχήν στους κόλπους των
ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.
Βάσει της μελέτης, οκτώ στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισοδήματα
κάτω από 10.000 ευρώ ενώ το 63% των μη μισθωτών δηλώνουν εισοδήματα κάτω από
5.000 ευρώ.
Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ το Σάββατο για τα νοικοκυριά που μένουν χωρίς ρεύμα
Τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες προσπαθεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση
προκειμένου να αναχαιτίσει το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει όλο και
περισσότερα νοικοκυριά με 350.000 αποκοπές ρεύματος τον χρόνο και με τα απλήρωτα
χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ να φτάνουν τα 1,3 δισ. ευρώ. Μπροστά στα τραγικά
περιστατικά φτωχών ανθρώπων που κινδυνεύουν επειδή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, η
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κυβέρνηση αναζητά τώρα λύση μέσω μιας στενότερης συνεργασίας ΔΕΗ και δημάρχων
για να βρει λύση στο πρόβλημα.
Την Πέμπτη, σε σύσκεψη για θέματα ενέργειας υπό τον πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά, τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο και τις ηγεσίες των υπουργείων
Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε να αρχίσει με τη βοήθεια των
ΟΤΑ καταγραφή όλων εκείνων των «ειδικών περιπτώσεων» που αφορούν φτωχά
νοικοκυριά και απόρους που είτε από λάθος τούς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση είτε από
άγνοια δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.
Τρίτο κρούσμα πυρκαγιάς σε σπίτι χωρίς ρεύμα στην Κάτω Τούμπα
Νέα πυρκαγιά σε μη ηλεκτροδοτούμενο διαμέρισμα εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην
Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, η ένοικος- μία
γυναίκα περίπου 50 ετών -βρισκόταν εκτός του διαμερίσματος.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτιμά ότι η γυναίκα είχε ανάψει ένα κερί για να βλέπει και
φεύγοντας από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομής επί της οδού
Μυριοφύτου, το άφησε αναμμένο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά που πήρε
διαστάσεις.
Γ.Στουρνάρας: Επισφαλής η αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών
Επισφαλή χαρακτηρίζει, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τον καθορισμό νέων
αντικειμενικών αξιών ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Σε έγγραφό του που
διαβιβάστηκε στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου, ο υπουργός σημειώνει ότι «στην
παρούσα οικονομική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας με σημαντικές επιπτώσεις και στην αγορά
ακινήτων, ο καθορισμός νέων αντικειμενικών αξιών είναι τουλάχιστον επισφαλής».
Όπως επισημαίνει, «η έλλειψη κινητικότητας στην αγορά ακινήτων με συνέπεια να μην
υπάρχει ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα αγοραπωλησιών, όπως σε
κανονικές συνθήκες της αγοράς, όπου οι τιμές διέπονται από τον κανόνα της αγοράς και
της ζήτησης, δεν επιτρέπει την προσέγγιση των πραγματικών αξιών των ακινήτων και
τον προσδιορισμό νέων, περισσότερο αξιόπιστων, αντικειμενικών αξιών».
Με βάση αυτά, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι «μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν,
θα εξετασθεί το θέμα της αναμόρφωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με
γνώμονα την προσφορότητα, την αναλογικότητα, καθώς και κοινωνικά και οικονομικά
κριτήρια, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους».
Με την αναδιάρθρωση της ΕΑΣ κλειδώνουν η δόση και ο στόχος των απολύσεων
Πριν από τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκταμιευθεί η εκκρεμούσα δόση του 1 δισ.
ευρώ προς την Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας , καθώς έχει κλειδώσει η συμφωνία με την τρόικα για το ζήτημα των
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Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), που αποτελούσε το μοναδικό «ανοικτό»
προαπαιτούμενο.
ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ συμφώνησαν με την κυβέρνηση σε πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου και προβλέπει τη διατήρηση ενός
μόνο εργοστασίου των ΕΑΣ από τα πέντε που διαθέτει συνολικά η εταιρεία με διατήρηση
του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρείας δοκιμαστικά για 12 μήνες. Σημειώνεται πως η
τρόικα πέρασε τη θέση της για μείωση του προσωπικού των ΕΑΣ στο 1/4 και έτσι από
τους 800 περίπου εργαζόμενους θα παραμείνουν μόλις 200 άτομα. Έτσι, θα απολυθούν
τουλάχιστον 600 υπάλληλοι οι οποίοι και θα προσμετρήσουν στο μνημονιακό στόχο των
4.000
απολύσεων
εντός
του
2014.
Το επιχείρημα της κυβέρνησης για τη διατήρηση του εξαγωγικού χαρακτήρα των ΕΑΣ
έγκειται στο γεγονός ότι εκκρεμούν παραγγελίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ
επιδιώκει μέσα στο 12μηνο να επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία, ώστε τα ΕΑΣ να
μην κλείσουν και να μην απορροφηθούν από την ΕΑΒ (το εναλλακτικό πλάνο).
Συγκεντρώσεις στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου
Συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου έχουν προγραμματιστεί
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, σήμερα, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του
μαθητή.
Ισχυρές
αστυνομικές
δυνάμεις
θα
βρίσκονται
επί
ποδός.
Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και θα
ακολουθήσει πορεία στη Βουλή, ενώ στις 18:00 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στα
Προπύλαια συγκέντρωση μνήμης και πορεία. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές-εκτροπές της κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στη
στάση και στάθμευση των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα συγκεντρώνονται στην Καμάρα μαθητές, ενώ στις
18:00 το απόγευμα στο ίδιο σημείο απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας
και πορεία οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΕΕΡΦΑ και κινήσεις του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.
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Πέθανε ο Νέλσον Μαντέλα
Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ο Νέλσον Μαντέλα πέθανε την Πέμπτη.
«Ο Νέλσον Μαντέλα, ο πατέρας της δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής άφησε απόψε την
τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών, μετά από μακρά, άνιση μάχη με το θάνατο»
δήλωσε
ο
πρόεδρος
της
Νότιας
Αφρικής
Τζέικομπ
Ζούμα.
Ο Νέλσον Μαντέλα τα τελευταία χρόνια είχε εισαχθεί πολλές φορές για νοσηλεία λόγω
αναπνευστικών προβλημάτων και λοιμώξεων. «Ο Μαντίμπα (όπως τον αποκαλούσαν)
έφυγε εν ειρήνη στο σπίτι του στο Γιοχάνεσμπουργκ, περιστοιχισμένος από τα μέλη της
οικογένειάς του» είπε ο πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι το έθνος έχασε το σημαντικότερο
τέκνο του, «ο λαός έχασε τον πατέρα του» είπε φανερά συγκινημένος και ντυμένος στα
μαύρα ο Ζούμα.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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