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Τελέστηκε την Παρασκευή στις 12.00 η κηδεία του για-
τρού παθολόγου και πρώην Προέδρου του ΑΟΞ Βασίλη 
Ραφτόπουλου.

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στις 12 το με-
σημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοφάνους η Ξάν-
θη αποχαιρέτησε τον γιατρό παθολόγο Βασί-
λη Ραφτόπουλο που έφυγε σε ηλικία 86 χρονών.  
Τον αγωνιστή της δημοκρατίας, τον άνθρωπο που 
πρόσφερε πολλά στη Ξάνθη και στον τομέα της Υγεί-

ας στα δύσκολα χρό-
νια με την κλινική του 
αλλά και στον ΑΟΞ του 
οποίου διετέλεσε επί 
σειρά ετών Πρόεδρος.
Ο Λάκης, όπως τον 
ήξεραν οι φίλοι και 
οι ασθενείς του, είχε 
διατελέσει πρόεδρος 
του ΑΟΞ από το 1974 
μετά την αποκατά-
σταση της Δημοκρα-
τία μέχρι και το 1977.

Ήταν ένας καλός φίλος 
και φανατικός συνδρομη-
τής και αναγνώστης του 
"Μ". Τον ευχαριστούμε 
για όλα όσα έκανε για μας.
Βασίλη καλό σου ταξίδι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ 
ΞΑΝΘΗ 

«Ο Α.Ο. Ξάνθη Π.Α.Ε. εκ-
φράζει τη βαθύτατη θλίψη 
του για τον χαμό του πρώην 
Προέδρου του ΑΟΞ, Βασί-
λη Ραφτόπουλου, ο οποίος 
έφυγε από τη ζωή. Απευθύ-
νουμε τα θερμά συλλυπητή-
ριά μας στην οικογένεια και 
στα προσφιλή πρόσωπα του 
εκλιπόντος, ο οποίος απο-
τέλεσε κομμάτι της ιστορί-
ας του συλλόγου μας. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που θα 
τον σκεπάσει…» αναφέρει η 
ανακοίνωση της ΠΑΕ Ξάνθη.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού 
από 1η Μαΐου, προανήγγειλε ο 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στο “Ενώπιος Ενωπίω” 
με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Από τον ερχόμενο Μάιο -και 
όχι από τον Ιούλιο όπως αρχι-
κά είχε σχεδιαστεί- θα ενσω-
ματωθεί στον κατώτατο μισθό 
ακόμη μία αύξηση έπειτα από 
εκείνη του 2% που ήδη υιοθε-
τήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Η εκρηκτική ανάπτυξη που 
καταγράφει η ελληνική οικο-
νομία «κλείδωσε» την διπλή 
αναπροσαρμογή των κατώ-
τατων αποδοχών φέτος. Την 
άνοιξη λοιπόν θα αυξηθεί εκ 
νέου ο κατώτατος μισθός και 
μάλιστα η αναπροσαρμογή 
αναμένεται να είναι «γενναία».

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Από τα 650 ευρώ μεικτά που 
ήταν την περασμένη χρονιά 
οι κατώτατες αποδοχές ανέ-
βηκαν από την 1η του μήνα 

στα 663 ευρώ και το νέο κα-
τώτατο ημερομίσθιο των ερ-
γατοτεχνιτών θα διαμορφω-
θεί από 29,04 σε 29,62 ευρώ.

Μάλιστα, ο κατώτατος μισθός 
είναι ως και 195 ευρώ υψηλότε-
ρος από 1ης Ιανουαρίου 2022, 
αν συνυπολογιστούν και οι 
τριετίες στους υπαλλήλους με 
προϋπηρεσία άνω των 9 ετών.

Πόσο θα αυξηθούν οι κατώ-
τατες αποδοχές το καλοκαίρι

Από εκεί και πέρα ο χρό-
νος θα μετρά αντίστροφα 
για μια νέα αύξηση που θα 
υιοθετηθεί από τον Μάιο.

Όπως άλλωστε είχε αποκα-
λύψει ο υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης αρχίζει 
ξανά η διαδικασία διαβού-
λευσης που προβλέπεται θε-
σμικά, προκειμένου ως το 
τέλος της άνοιξης να θεσπι-
στεί ο νέος κατώτατος μισθός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες, δεν αποκλείεται να 
προκύψει μια νέα αύξηση των 
κατώτατων απολαβών ακό-
μη και κατά 5%, κάτι που θα 
ανέβαζε τον μισθό στα 696 
ευρώ, πολύ κοντά στην προ-
εκλογική δέσμευση της Ν.Δ. 
που έκανε λόγο για αύξηση 
του κατώτατου μισθού στα 
703 ευρώ μέσα στην τριετία.

Ποια επιδόματα θα συ-

μπαρασύρει η νέα αύξη-
ση του κατώτατου μισθού

Από την 1η Ιανουαρίου πάντως 
αυξάνεται και το επίδομα ανεργί-
ας που είναι συνδεδεμένο με τον 
κατώτατο μισθό, καθώς ορίζεται σε 
ποσοστό 55% του ημερομισθίου 
του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρ-
τήτως από το αν ο άνεργος αμειβό-
ταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομί-
σθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Έτσι, αυτό τον μήνα το επίδο-
μα ανεργίας θα διαμορφωθεί στα 
407 ευρώ από 399,25 ευρώ που 
ήταν τον Δεκέμβριο. Όπως γίνε-
ται εύκολα αντιληπτό το επίδομα 
ανεργίας θα ανέβει ακόμη πιο 
ψηλά μετά τη νέα αναπροσαρμογή 
του κατώτατου μισθού τον Μάιο.

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι πά-
ντως το μόνο που θα παρασύρει 
προς τα πάνω η νέα αναπροσαρ-
μογή των κατώτατων αποδοχών.

Μικρές αυξήσεις λόγω της ανα-
προσαρμογής του κατώτατου μι-
σθού θα προκύψουν και για:

Το ειδικό βοήθημα λήξης ανερ-
γίας το οποίο ισούται με 13 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας

Το ειδικό βοήθημα μετά από 
τρίμηνη παραμονή στα μη-
τρώα των ανέργων: Ισούται με 15 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας

Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτι-

σαν ποινή στερητική της ελευ-
θερίας: ισούται με 15 ημε-
ρήσια επιδόματα ανεργίας

Το ειδικό Βοήθημα λόγω 
Επίσχεσης Εργασίας 
ή Διακοπής Εργασιών: 
ισούται με 20 ημερή-
σια επιδόματα ανεργίας

Το ειδικό εποχικό βοή-
θημα: Το ύψος του προ-
κειμένου για οικοδόμους 
ορίζεται στο 70% του 
37πλασίου του εκάστοτε 
ισχύοντος ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη, ενώ 
για τα επαγγέλματα των 
μουσικών – τραγουδιστών, 
ηθοποιών κλπ στο 70% 
του 25πλασίου του εκά-
στοτε ισχύοντος ημερομι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη

Το βοήθημα Ανεργίας Αυ-
τοτελώς και Ανεξαρτήτως 
Απασχολουμένων – Ασφα-
λισμένων: Το μηνιαίο 
ποσό της παροχής ισού-
ται με το μηνιαίο επίδομα 
ανεργίας, το οποίο εξαρ-
τάται από το κατώτατο νο-
μοθετημένο ημερομίσθιο.

Αμετάβλητο το επίδομα 
μακροχρόνια ανέργου

Από το επίδομα επηρεά-
ζονται ακόμη οι αποδο-

χές όσων συμμετέχουν σε 
προγράμματα επιχορή-
γησης επιχειρήσεων για 
απασχόληση σπουδαστών 
Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώ-
ην ΣΕΛΕΤΕ) που ισού-
ται με το 50% του 80% 
του νόμιμου κατώτα-
του μισθού του ανειδί-
κευτου εργάτη, καθώς 
και σε προγράμμα-
τα απόκτησης επαγ-
γελματικής εμπειρί-
ας, που καταβάλλεται 
στους ωφελούμενους 
αποζημίωση ίση με 
τον κατώτατο μισθό.

Με τον κατώτατο μι-
σθό είναι συνδεδε-
μένες οι αμοιβές των 
ωφελημένων από τα 
προγράμματα κοινω-
φελούς χαρακτήρα.

Αντίθετα, το ειδι-
κό επίδομα μακρο-
χρόνιας ανεργίας το 
οποίο ανέρχεται σε 
200 ευρώ δεν θα αυ-
ξηθεί, καθώς πρόκει-
ται για σταθερό ποσό.

Πηγή: enikonomia.gr


