
ΣΕ… ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
Η ASTRA AIRLINES
Πώς η µικρή ελληνική αεροπορική 
εταιρεία του Θεσσαλονικιού 
επιχειρηµατία Ιωάννη Ζλατάνη 
έφτασε στα πρόθυρα της πτώχευσης. 
Η πορεία της από το 2008 και 
πώς το 2012 ανέλαβε πτήσεις 
εξυπηρετώντας τις άγονες γραµµές 
της χώρας

ΑΥΞΗΣΗ 75% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Εκατό χιλιάδες συνταξιούχοι που 
εργάζονται θα δουν αυξημένες τις 
μηνιαίες αποδοχές τους από την 1η 
Ιανουαρίου 2020, καθώς το υπουργείο 
Εργασίας θα προχωρήσει στη μείωση 
του συντελεστή παρακράτησης
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4 «κλειδιά»
για χαμηλότερα

πλεονάσματα

ΝΕΑ ΣΕΛΙ∆Α ΓΙΑ 
ΤΗΝ CRETA FARMS
Σε λιγότερο από έναν µήνα, η 
πολύπαθη -εξαιτίας της κακής 
διαχείρισης- κρητική εταιρεία των 
αδελφών ∆οµαζάκη θα αλλάξει 
χέρια, καθώς αύριο κατατίθενται 
οι δεσµευτικές προσφορές από 
τους υποψήφιους αγοραστές. Ποιοι 
ενδιαφέρονται, ποιοι µένουν εκτός
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κάλυψη των καταλυµάτων, σύµφωνα µε το σχέδιο του υπ. Τουρισµού

Σφίγγει ο κλοιός της εφορίας και καθίσταται υποχρεωτική η ασφαλιστική 
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Τη μείωση του στόχου, από το 3,5%, 
στο 2% από το 2021 προβλέπει 
η πρόταση της Αθήνας προς τους 
δανειστές. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε 
ανοιχτή γραμμή με όλα τα υπουργεία 
Οικονομικών της ευρωζώνης

Αλλάζουν όλα
στις µισθώσεις
Airbnb
Στο πλαίσιο αυτό και προκειµένου να διασφα-
λιστεί η εγγραφή όλων ανεξαιρέτως των ακι-
νήτων στο Μητρώο, η ηγεσία του υπουργείου 
Τουρισµού προτάσσει την ανάγκη υιοθέτησης 
κάποιας ασφαλιστικής δικλείδας, που θα πιστο-
ποιεί την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο 
ανήκει το ακίνητο, µε πληροφορίες να αναφέ-
ρουν ότι το ΑΦΜ θα µπορούσε να λειτουργή-

Μ
πλοκάρισµα από τις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρµες τύπου Airbnb για όσα ακίνη-
τα µισθώνονται διαδικτυακά σε του-

ρίστες και δεν διαθέτουν επαληθευµένο αριθ-
µό µητρώου σχεδιάζει το υπουργείο Τουρι-
σµού, στοχεύοντας στην καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των εσό-
δων του κράτους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στις προτάσεις 
που αναµένεται να καταθέσει εντός της εβδο-
µάδας η ηγεσία του υπουργείου Τουρισµού 
στο Μέγαρο Μαξίµου περιλαµβάνεται η ανα-
γραφή του ΑΦΜ του διαχειριστή κάθε ακινή-
του κατά την ανάρτηση του καταλύµατος στις 
διαδικτυακές πλατφόρµες.

Στόχος του υπουργού Τουρισµού, Χάρη Θε-
οχάρη, είναι η υποχρεωτική εγγραφή όλων των 
ακινήτων που διατίθενται µέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας για βραχυχρόνια τουριστική µί-
σθωση σε ένα Μητρώο Ακινήτων (ΑΜΑ) -στα 
πρότυπα του ήδη υπάρχοντος- και ο αποκλει-
σµός από τις συγκεκριµένες πλατφόρµες οποιου-
δήποτε ακινήτου δεν πληροί αυτή την προϋ-
πόθεση και δεν διαθέτει επαληθευµένο ΑΜΑ.

σει ως «εχέγγυο». Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
στη νέα νοµοθετική ρύθµιση αναµένεται η θέ-
σπιση µιας σειράς προδιαγραφών που πρέ-
πει να πληρούν τα καταλύµατα, µε το υπουρ-
γείο Τουρισµού να εξετάζει την επιβολή κανό-
νων που άπτονται της ασφάλειας των τουρι-
στών και την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυ-
ψη όλων των καταλυµάτων.

Την ίδια στιγµή, δεν θα υπάρχει κανένας πε-
ριορισµός όσον αφορά τον αριθµό των ακινή-
των που µισθώνονται ανά ΑΦΜ και ταυτόχρο-
να δεν προβλέπεται η επιβολή γεωγραφικού ή 
χρονικού περιορισµού.


