
ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ  
ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Οι δημοφιλείς σε παγκόσμιο 
επίπεδο γαλλικοί οίκοι Dior, Lacoste 
αλλά και οι Σουηδοί της H&M 
δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στο 
πιστοποιημένο ελληνικό βαμβάκι, 
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 
αειφορίας. Οι συζητήσεις με τους 
Ελληνες παραγωγούς του «λευκού 
χρυσού» και ο ρόλος του θεσμικού 
φορέα ΕΛΓΟ «Δήμητρα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ»
Για τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν με στόχο 
την ανάσχεση της ακρίβειας 
γράφουν στην «R» καθηγητές 
πανεπιστημίου και επικεφαλής 
φορέων της αγοράς
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Ν
έα αναδρομικά, που φτάνουν και τα 4 
δισ. ευρώ, διεκδικούν περισσότεροι από 
650.000 συνταξιούχοι του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα. Εως το τέλος του φθινοπώ-
ρου το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο θα δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις 
τους μετά τη νέα προσφυγή των συνταξιούχων. 
Η πρώτη δικαστική μάχη ξεκινά στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, οπότε θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου η προσφυγή 300.000 συ-
νταξιούχων του Δημοσίου για περικοπές ύψους 
2 δισ. ευρώ, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται 
η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 
τις μνημονιακές περικοπές σε δώρα και επικου-
ρικές συντάξεις περίπου 350.000 συνταξιούχων, 
οι οποίες ανέρχονται σε επιπλέον 2 με 2,5 δισ. ευ-
ρώ. Το ασφαλιστικό σύστημα και κατά συνέπεια 
ο προϋπολογισμός του κράτους, λόγω των νέων 
δικαστικών εξελίξεων, ενδέχεται να εισέλθουν σε 
μεγάλες δημοσιονομικές περιπέτειες, ενώ ακόμη 
δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των αναδρο-
μικών για το 11μηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016 
σε περισσότερους από 160.000 συνταξιούχους 

και κληρονόμους, ενώ εκκρεμούν και δύσκολες 
υποθέσεις που αφορούν παράλληλη ασφάλιση 
ή απασχόληση συνταξιούχων. Σύμφωνα με τους 
αρμόδιους του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η καταβολή των 
αναδρομικών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 
χρόνου. Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργεί-
ου Εργασίας αναφέρουν στη Realnews ότι είναι 
απαραίτητο να εκδοθούν οι αποφάσεις και στη 

συνέχεια η κυβέρνηση να αποφασίσει ανάλογα 
με το δημοσιονομικό περιθώριο τον τρόπο υλο-
ποίησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των αναδρομι-
κών σε δόσεις ή συμψηφισμού κάποιων εξ αυ-
τών με τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Στα 4 
δισ. ευρώ των αναδρομικών θα πρέπει να προ-
στεθεί περίπου 1 δισ. ευρώ από την επιστροφή 
και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

που αφορούν 650.000 συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

ΝΕΟ DEAL ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς 
τις επενδύσεις του στον κλάδο το 
αμερικανικό fund CVC, τις εργασίες 
του οποίου στην Ελλάδα «τρέχει»  
ο μάνατζερ Αλεξ Φωτακίδης.  
Η κίνηση-ματ με την απόκτηση 
πλειοψηφικού ποσοστού  
της επιτυχημένης βορειοελλαδίτικης 
εταιρείας Ελληνική Ζύμη,  
η οποία δραστηριοποιείται  
στα κατεψυγμένα προϊόντα
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Πότε αναμένονται οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΣτΕ 

Η ώρα της κρίσης
για κομμένα δώρα 
και συντάξεις

Ολο το παρασκήνιο των 
συζητήσεων της κυβέρνησης 
με εκπροσώπους των θεσμών  
για τον απεγκλωβισμό από 
τον μεταμνημονιακό έλεγχο 
της χώρας
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Εξι μήνες 
νωρίτερα

η έξοδος από 
την αυστηρή 

εποπτεία
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