
Ηχηρά ονόματα του λιανεμπορίου, όπως οι όμιλοι 
Φουρλή, Σαράντη, αλλά και η Lapin, παίρνουν θέση 

στη «μάχη» για την απόκτηση των luxury brands 
του άλλοτε ισχυρού ομίλου

Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ»
ΤΩΝ MALLS
Νέα επένδυση 93 εκατ. ευρώ, µε 
στόχο την κατασκευή εµπορικού 
κέντρου στη Λυκόβρυση, µετά 
την επιτυχία του Mall στα νότια 
προάστια της πρωτεύουσας, 
πραγµατοποιεί ο οµογενής 
επιχειρηµατίας από τη Βενεζουέλα 
Παναγιώτης Κωνσταντίνου

∆
ιαγραφή  έως  85% σε 
προσαυξήσεις αλλά 
και «κούρεµα» της αρ-

χικής οφειλής προβλέπει ρύθ-
µιση για ληξιπρόθεσµες οφει-
λές προς τα ασφαλιστικά ταµεία 
ελεύθερων επαγγελµατιών, αυ-
τοαπασχολούµενων και αγρο-
τών που προωθεί το υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Realnews, ο νέος υπολογι-
σµός των εισφορών για τον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης θα περιορίζει την ελάχιστη 
εισφορά στα 158 ευρώ για ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και στα 58 ευρώ για τους αγρότες. 
Με αυτόν τον τρόπο, η οφειλή για τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες θα «κουρευτεί» κατά 54% 
και για τους αγρότες κατά 56%. 

Το ζήτηµα θα τεθεί επί τάπητος µε την έλευση 
των δανειστών στην Αθήνα, καθώς στόχος είναι 
η ρύθµιση να ενεργοποιηθεί το πρώτο τρίµη-
νο του 2019.  Η ρύθµιση που σχεδιάζει ο υφυ-

πουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρό-
πουλος προβλέπει τον επανυπολογισµό των ει-
σφορών µε βάση τα κατώτατα όρια 900.000 
εγκλωβισµένων ασφαλισµένων που βρίσκονται 
στη λίστα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών και κινδυνεύουν µε κατασχέσεις 
για οφειλές περίπου 20 δισ. ευρώ.

Η πλειονότητα των οφειλετών είναι ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες (550.000), ενώ 350.000 εί-
ναι αγρότες και περίπου 20.000 αυτοαπασχο-
λούµενοι. Υπολογίζεται ότι εξ αυτών περίπου 
80.000 οφειλέτες είναι ένα βήµα πριν από τη 
συνταξιοδότηση και επειδή οφείλουν δεν έχουν 

κανένα εισόδηµα. Μετά τον επανυπολογισµό, 
η νέα οφειλή θα αποπληρωθεί κλιµακωτά σε 36 
έως 120 δόσεις, ανάλογα µε τη δυνατότητα του 
εκάστοτε οφειλέτη. Με το παλαιό καθεστώς, οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες κατέβαλλαν µέση µη-
νιαία εισφορά 342 ευρώ, ενώ οι αγρότες κατέ-
βαλλαν 132 ευρώ. 

Ο επανυπολογισµός των ασφαλιστικών εισφο-
ρών θα αφορά µόνο όσους δεν µπορούν απο-
δεδειγµένα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους, µε την προσκόµιση όλων των απαιτούµε-
νων εγγράφων, µεταξύ των οποίων και αποδει-
κτικά τραπεζικών λογαριασµών.
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σε 900.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες

Τι προβλέπει η ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας που απευθύνεται 
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ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ…
«Πόδι» στις ξένες αγορές 
πάτησε η εταιρεία χειροποίητων 
υποδηµάτων The Workshop, 
την οποία µεταµόρφωσαν 
οι Τζέισον και Αλεξ 
Χατζηαναστασίου, δίνοντας 
εξαγωγικό χαρακτήρα στη 
µικρή επιχείρηση που έφτιαξε 
ο παππούς τους το 1938
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«Κούρεµα» οφειλών 
προς τα ταµεία

www.real.grRealmoney ΣΑΒΒΑΤΟ 
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ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ
Γκρίνια από τους δανειστές για τις 
επιπλέον κυβερνητικές παροχές. 
Το ζήτημα θα συζητηθεί στον 
νέο γύρο ελέγχου της ελληνικής 
οικονομίας, που ξεκινά στις 
20 Ιανουαρίου στην Αθήνα ΣΕΛ. 10-11
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Οι μνηστήρες της Folli Follie


