
ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 
ΤΑ ΜΕΘΑΝΑ
Ο διευθύνων σύµβουλος της τσε-
χικής εταιρείας Qurelux, Πάβελ 
Μίναρικ, έχει πραγµατοποιήσει 
επαφές σε κυβερνητικό και αυ-
τοδιοικητικό επίπεδο, µε στόχο 
να επενδύσει στην περιοχή κατά 
τα πρότυπα των επενδύσεων της 
εταιρείας στην Τσεχία 

Α
ναδροµικά ποσά έως 20.000 ευρώ µπο-
ρούν να διεκδικήσουν όλοι όσοι έχουν λά-
βει σύνταξη πριν από τον Μάιο του 2016, 

ενώ ακόµα και οι χαµηλοσυνταξιούχοι µπορούν 
να διεκδικήσουν δώρα και επίδοµα καλοκαιριού 
µε πλαφόν τα 800 ευρώ. Η αποκατάσταση των 
περικοπών στις συντάξεις αποτελεί δηµοσιονο-
µική βόµβα, καθώς αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ, ενώ, 
σύµφωνα µε παράγοντες της κοινωνικής ασφά-
λισης, µπορεί να φτάσει ακόµα και τα 11 δισ. ευ-
ρώ. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, πιθανή επα-
ναφορά των συντάξεων στα επίπεδα πριν από 
τις περικοπές του 2012 θα οδηγούσε σε αύξηση 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 3,5-4 δισ. ευ-
ρώ ή 2% του ΑΕΠ τον χρόνο.

Η Realnews παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδη-
γό… επιβίωσης για τους συνταξιούχους, όπου, 
µεταξύ άλλων, δίνονται απαντήσεις για το ποιοι 
µπορούν να διεκδικήσουν αναδροµικά ποσά, 
ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τι 
σηµατοδοτούν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά και 
ποιο ποσό είναι πιθανό να επιστραφεί.

Σύµφωνα µε την ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας, το ∆ηµόσιο θα εξετάσει ξεχωριστά κά-

θε προσφυγή συνταξιούχου -«εξαντλώντας όλα 
τα ένδικα µέσα»- και υποστηρίζει ότι δεν µπορεί 
να συναχθεί το συµπέρασµα πως οποιαδήπο-
τε δικαστική απόφαση επιδικάζει ποσά µετά το 
2015 δεν θα εφεσιβάλλεται. Στον αντίποδα, νο-
µικοί κύκλοι εκτιµούν πως δηµιουργούνται νέα 
δεδοµένα για τις αξιώσεις από τον Ιούλιο του 
2015 και µετά, εντείνοντας τη σύγχυση για εκα-
τοµµύρια συνταξιούχους. Ρόλο-κλειδί στην εξέ-

λιξη της επιστροφής ή µη των αναδροµικών θα 
παίξει η αναµενόµενη απόφαση του ΣτΕ για τη 
συνταγµατικότητα του επανυπολογισµού των 
παλαιών συντάξεων. Αν το ανώτατο δικαστήριο 
κρίνει συνταγµατικό τον τρόπο µε τον οποίο ο 
επανυπολογισµός αλλάζει τις συντάξεις, ενσω-
µατώνοντας τις περικοπές του 2012, τότε, σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, το «παράθυρο» των δι-
εκδικήσεων θα κλείσει.

 ΣΕΛ. 6-7

σηµεία της διαδικασίας και τα βήµατα που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Η «R» φέρνει στο φως µέσα από 15 ερωτήσεις-απαντήσεις τα κρυφά 

 ΣΕΛ. 14

ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΕΚΙΛΑ 
ΑΠΟ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ
Η κυκλαδίτικη ποτοποιία 
«Αµόργιον» έδωσε ελληνική 
ταυτότητα στο δηµοφιλές προ-
ϊόν, το ονόµασε «Μεκίλα» και 
το εξάγει σε Ευρώπη και Αµερι-
κή. Τι δηλώνει στην «R» 
o ιδιοκτήτης της εταιρείας 
και εµπνευστής της ιδέας, 
Αντώνης Βεκρής
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Οδηγός για 
τη διεκδίκηση
των αναδροµικών 
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«ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ
Σχέδιο νομιμοποίησης 35.000 καταπατημένων 
ακινήτων και 100.000 στρεμμάτων του ∆ημοσί-
ου σε ολόκληρη την Ελλάδα ετοιμάζεται να φέ-
ρει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Τι 
προβλέπει η ρύθμιση για το ποσό αγοράς, την 
έκπτωση και το ύψος των δόσεων ΣΕΛ. 10-11

 ΣΕΛ. 3

Η Airbnb 
πάει 

Kυψέλη

Νέες συνοικίες της Αθήνας μπαίνουν στον 
χάρτη της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινή-
των μετά τον κορεσμό του ιστορικού κέ-
ντρου. Αυξάνεται η ζήτηση και σε προάστια 
όπως το Χαλάνδρι και η Αγία Παρασκευή


