Hρθαν για να
καλύψουν
το κενό της
Thomas Cook

Η γερμανική Tui και η βρετανική Jet2
επιδιώκουν να πάρουν τα μερίδια που
είχε στην ελληνική τουριστική αγορά
η χρεοκοπημένη εταιρεία και
τα στελέχη τους κλείνουν ήδη
συμφωνίες με τα πληγέντα ξενοδοχεία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Προσκλητήριο σε ξένους με υψηλά
εισοδήματα να έρθουν στην Ελλάδα και να
 ΣΕΛ. 7 αποκτήσουν έδρα και ΑΦΜ θα απευθύνει,
μέσω του φορολογικού νομοσχεδίου που
θα φέρει άμεσα στη Βουλή, η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών

 ΣΕΛ. 10-11
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 ΣΕΛ. 8-9

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ
Η επένδυση της εταιρείας Mytilineos,
ύψους 300 εκατ. ευρώ, ανοίγει νέα
σελίδα για την πράσινη ενέργεια
στην Ελλάδα. Τα µηνύµατα
του πρωθυπουργού και του
Ευάγγελου Μυτιληναίου κατά
την τελετή θεµελίωσης της νέας
ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας
στη Βοιωτία

ΕΦΚΑ
1,2 εκατοµµύριο συνταξιούχοι µε προσωπική διαφορά

 ΣΕΛ. 4-5

στα εκκαθαριστικά τους ετοιµάζονται να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη

Β
 ΣΕΛ. 13

ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ο γόνος της εφοπλιστικής
οικογένειας Φαφαλιού, Στάµος
Φαφαλιός, επενδύει και
αναδεικνύει τα εκλεκτά προϊόντα
του εύφορου κάµπου της
γενέτειράς του, τα οποία προωθεί
από την Αµερική και την Ευρώπη
µέχρι τη µακρινή Ωκεανία

ροχή ενστάσεων αναµένεται να
υποβληθεί στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης από 1,2
εκατοµµύριο συνταξιούχους από τις
15 Οκτωβρίου και µετά µε αφορµή
την προσωπική διαφορά που έχει καταγραφεί στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα. Η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ δίνει το έναυσµα για
έναν ακόµη γύρο δικαστικών προσφυγών εναντίον του νόµου Κατρούγκαλου, αυτή τη φορά από τους «παλαιούς» συνταξιούχους, δηλαδή όσους
συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13
Μαΐου του 2016.
Καθοριστικό ρόλο παίζει και η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγµατικά τα
ποσοστά αναπλήρωσης για τους συνταξιούχους µε πολλά έτη ασφάλισης
και υψηλές συντάξιµες αποδοχές. Αυτό οδηγεί σε νέες παρεµβάσεις καθοριστικής σηµασίας στο ασφαλιστικό

Καταιγίδα

ενστάσεων

για τις συντάξεις
και σε εκ νέου επανυπολογισµό των
«παλαιών» κύριων συντάξεων, προκειµένου να επαναπροσδιοριστεί η
προσωπική διαφορά.
Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα που
αναρτήθηκαν, της πλειονότητας από
το 1,2 εκατοµµύριο συνταξιούχους,
είχαν αποκλίσεις σε σχέση µε την κα-

ταβαλλόµενη σύνταξη από 200 έως
και περισσότερα από 350 ευρώ, οι
οποίες καταγράφονται ως προσωπική διαφορά.
Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία,
περίπου 800.000 είδαν αποκλίσεις
που ξεπερνούν ακόµα και τα 350 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 400.000 συντα-

ξιούχοι έλαβαν εκκαθαριστικά µε πολύ χαµηλή προσωπική διαφορά, ακόµη και κάτω από 10 ευρώ. Σύµφωνα
µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, οι αποκλίσεις αναµένεται να αυξηθούν µετά την αναπροσαρµογή
των ποσοστών αναπλήρωσης, στην
οποία είναι υποχρεωµένη να προχωρήσει η κυβέρνηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και
θα ενεργοποιηθεί ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρµα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, κάθε ενδιαφερόµενος συνταξιούχος θα µπορεί να υποβάλει αίτηµα ή
ένσταση στα όσα αναφέρονται στο
ενηµερωτικό σηµείωµα.
Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση
εκτιµούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα σπεύσουν να προσβάλουν τα ποσοστά αναπλήρωσης του
Ν. 4387/16, υποβάλλοντας ένσταση
στον ΕΦΚΑ.

