
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
ΣΤΟ «HILTON»
O ιδιοκτήτης του «Costa 
Navarino», Αχιλλέας 
Κωνσταντακόπουλος, απέκτησε 
το 51% του εµβληµατικού 
ξενοδοχείου, µετά την απόφαση 
του Τούρκου επιχειρηµατία 
Φερίτ Σαχένκ να αποσύρει από 
την επένδυση τον όµιλο Dogus

Τ
έσσερις βασικούς περιορισµούς περιλαµβά-
νει η ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών σε 120 
δόσεις που προωθεί η ηγεσία του υπουργεί-

ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης για 900.000 µη µισθωτούς, δηλα-
δή ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νους και αγρότες, µε οφειλές άνω των 20 δισ. ευρώ. 
Οπως αποκαλύπτει η Realnews, η νέα ρύθµιση θα 
έχει αυστηρότερα κριτήρια ένταξης, θέτοντας περι-
ορισµούς στο ποιοι τελικά θα ενταχθούν. Στόχος του 
υπουργείου Εργασίας είναι το σχέδιο νόµου να κα-
τατεθεί ακόµη και εντός της εβδοµάδας στη Βουλή, 
προκειµένου να ενεργοποιηθεί τον Μάρτιο. Πρόκει-
ται για την ύστατη ευκαιρία των οφειλετών να ρυθ-
µίσουν τα χρέη τους, καθώς η πλατφόρµα θα είναι 
ανοιχτή από 3 έως 6 µήνες, για να γλιτώσουν τις 
κατασχέσεις από το Κέντρο Είσπραξης Ασφάλισης 
Οφειλών. Για την ένταξη στη ρύθµιση θα υπάρχει 
δείκτης βιωσιµότητας του οφειλέτη που θα διασφα-
λίζει την καταβολή των δόσεων. Για όσους έχουν δι-
ακόψει τη δραστηριότητά τους, θα τεθεί όριο οφει-
λών στα 50.000 ευρώ, µετά τον επανυπολογισµό 

τους. Οι άλλοι δύο «κόφτες» αφορούν τους εν δυ-
νάµει συνταξιούχους που οφείλουν. Για τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, 
το όριο των οφειλών τίθεται στα 30.000 ευρώ µετά 
τον επανυπολογισµό, ενώ για τους αγρότες το όριο 
διαµορφώνεται στα 10.000 ευρώ. Οι δόσεις ανα-
µένεται να έχουν ετήσια προσαύξηση 5%. Σύµφω-
να µε την «R», στο νοµοσχέδιο-«σκούπα» θα περι-

λαµβάνονται και άλλες διατάξεις για σειρά ασφα-
λισµένων, όπως οι αυτοκινητιστές και όσοι αµείβο-
νται µε εργόσηµο. Ακόµη, στο νοµοσχέδιο εξετάζο-
νται η ένταξη διάταξης για την αναβολή της περικο-
πής των συντάξεων χηρείας για όσους/ες είναι κά-
τω των 55 ετών και η χρηµατοδότηση του επικου-
ρικού ταµείου των εργαζοµένων και συνταξιούχων 
της Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ).
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αυτοαπασχολούµενους και αγρότες. Ποιοι θα πάρουν 120 δόσεις και ποιοι λιγότερες

Το µέτρο αφορά 900.000 ελεύθερους επαγγελµατίες, 
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«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΑΜΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ»
Τη συνταγή της επιτυχίας 
που έφερε την εξαγορά της 
εταιρείας του, Innoetics, 
από τη Samsung, έναντι 
20 εκατ. ευρώ, αναλύει 
στην «R» o επιχειρηµατίας 
Αιµίλιος Χαλαµανδάρης και 
προαναγγέλλει ότι το «χρυσό» 
deal είναι µόνο η αρχή
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Ολη η ρύθµιση 
για τις οφειλές 
στα ταµεία
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ΝΕΟ COLPO GROSSO
Στα δίχτυα του Σώματος ∆ίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος έχουν πιαστεί επιχειρηματίες 
που χρησιμοποιούν ως «μπροστινούς» στις 
θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος 
συμβούλου ηλικιωμένους άνω των 85 ετών,
με στόχο τη μη πληρωμή φόρων και ΦΠΑ
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«Τα “κόκκινα” 
δάνεια

περιορίζουν την
ανάπτυξη»

«Πρόκειται για το σημαντικότερο κατάλοιπο 
της κρίσης», λέει σε συνέντευξή της στην 
«R» η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Sabina 
Djiurman, ενώ τονίζει την ανάγκη ενός πιο 
φιλικού επενδυτικού πλαισίου


