
«ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Η «R» παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό 
με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 
παγίδες, τα ψιλά γράμματα και τα βήμα-
τα που πρέπει να κάνουν οι 6,2 εκατομ-
μύρια φορολογούμενοι ενόψει της υπο-
βολής των δηλώσεων εισοδήματος

 ΣΕΛ. 6-7

 ΣΕΛ. 10-11

Ποιοι πήραν 
τα μεγάλα 

brands 
της Folli 

Στην Καλογήρου η αντιπροσώπευση της UGG, 
στην εταιρεία που εισάγει τα υποδήματα TOMS η 
Converse, ενώ την αυτόνομη διάθεση των προ-
ϊόντων του επιλέγει ο όμιλος Zegna. Στην κοινο-
πραξία Στράτου - Attica Stores τα Scotch & Soda

ΠΑΤΗΣΑΝ… ΠΟ∆Ι 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Εδρα στο Νέο Ψυχικό απέκτησε η 
βραζιλιάνικη εταιρεία Alpargatas, 
η οποία κατασκευάζει τις διάσηµες 
σαγιονάρες Havaianas. «∆εν 
αργεί η ώρα που θα ανοίξουµε 
αυτόνοµα καταστήµατα στην 
Ελλάδα», τονίζει στην «R» 
ο επικεφαλής του οµίλου για 
την Ευρώπη, Γκιγιόµ Πρου

Σ
χέδιο για τη χορήγηση ενός εφάπαξ ποσού 
µε τη µορφή επιδόµατος σε 3 εκατοµµύρια 
συνταξιούχους και δηµοσίους υπαλλήλους, 

ακόµα και αν δεν εκδοθούν οι αποφάσεις του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας, επεξεργάζονται τα υπουρ-
γεία Οικονοµικών και Εργασίας. Το επίδοµα µπο-
ρεί να αντιστοιχεί στην καταβολή του «κοµµένου» 
δώρου Πάσχα ή του επιδόµατος αδείας, ήτοι 250 
ευρώ για τους δηµοσίους υπαλλήλους και 200 ευ-
ρώ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα. Κορυφαίος κυβερνητικός αξιω-
µατούχος επισηµαίνει στη Realnews ότι η χορή-
γηση εξαρτάται από τις δυνατότητες της χώρας, 
διευκρινίζοντας ότι ακόµη τα αναδροµικά ποσά 
δεν έχουν αµετάκλητα κριθεί. «∆εν σχεδιάζουµε 
την πολιτική µας επειδή µας υποχρεώνουν τα δι-
καστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι θα 
µπορούσε να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύ-
θυνση το υπό κατανοµή κονδύλι συνολικού πο-
σού 658 εκατ. ευρώ που πιστοποιήθηκε πρόσφα-

τα από το υπουργείο Οικονοµικών, µε τα στοι-
χεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού. Τε-
λική απόφαση δεν έχει ακόµα ληφθεί, καθώς, 
εκτός από ζήτηµα πολιτικής βούλησης, αναζη-
τείται και ο απαραίτητος δηµοσιονοµικός χώρος 
που θα επιτρέψει τη χορήγηση του ποσού χω-
ρίς να προκληθούν κλυδωνισµοί στον κρατικό 
Προϋπολογισµό και χωρίς να υπάρξουν ανατα-
ράξεις στις σχέσεις µε τους εταίρους, σε µια ιδι-
αίτερα φορτισµένη περίοδο. Επίσης, δεν έχει δι-

ευκρινιστεί αν η παροχή θα έχει µόνιµο ή προ-
σωρινό χαρακτήρα. 

 Επειδή η ολική επαναφορά συνεπάγεται υπέ-
ρογκο δηµοσιονοµικό κόστος και µε δεδοµένο 
ότι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 
θα κρίνει αντισυνταγµατική ή µη την κατάργη-
ση της παροχής και όχι το ύψος του ποσού, εκτι-
µάται ότι θα µπορούσε να δοθεί η παροχή µε τη 
µορφή επιδόµατος, που υπολογίζεται από 650 
εκατ. έως και 1 δισ. ευρώ. 
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Προϋπολογισµού σε 3 εκατοµµύρια δηµοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους

Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο να διαθέσει το «κρυφό» κονδύλι του 

ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΠΟΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Η εταιρεία Brown Hotels αγό-
ρασε 7 ακίνητα σε Μετς, Εξάρ-
χεια, Κολωνάκι και πλατεία Κο-
τζιά, τα οποία θα µετατρέψει σε 
ξενοδοχεία για νεαρούς τουρί-
στες. Τα επόµενα σχέδια επέ-
κτασης που ετοιµάζει ο διευθύ-
νων σύµβουλος του οµίλου για 
την Ελλάδα, Ζιλ Ατιάς
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658 εκατ. ευρώ
για «δώρο» Πάσχα
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