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Στο μισό θα μειωθούν οι «καμπάνες» 
για την αδήλωτη εργασία με νομοθετι-
κή ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή σε 
δύο εβδομάδες. Τι δηλώνει στην «R» η 
υπουργός Εργασίας, Eφη Αχτσιόγλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Στο «δόκανο» των τραπεζών 400.000 
δανειολήπτες, των οποίων τα δάνεια 
έχουν καταγγελθεί. Στο μικροσκόπιο 
καταθέσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια 
και ασφαλιστήρια συμβόλαια

 ΣΕΛ. 4

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ
Το σχέδιο του δηµοφιλούς 
καλλιτέχνη για τη δηµιουργία 
µονάδας παραγωγής ενέργειας 
στην Αµφιλοχία. Ετοιµάζει και 
επένδυση στον ξενοδοχειακό 
κλάδο στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την Κέρκυρα

 ΣΕΛ. 12

 ΣΕΛ. 6-7 

Τ
ην υλοποίηση 8 προαπαιτούµενων της τέ-
ταρτης αξιολόγησης εντός του Απριλίου 
ζητούν µε αδιαπραγµάτευτο τρόπο οι δα-

νειστές -κυρίως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
ως όρο για να παραµείνει στο ελληνικό ζήτηµα- 
από την ελληνική κυβέρνηση, προκειµένου να 
προχωρήσουν οµαλά οι διεργασίες ολοκλήρω-
σης του τρέχοντος µνηµονίου. Αξιωµατούχος των 
Βρυξελλών τονίζει στη Realnews ότι -πλην των 8 
«καυτών» προαπαιτούµενων που πρέπει είτε να 
εφαρµοστούν είτε να νοµοθετηθούν οι αλλαγές 
όπου χρειάζεται, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει 
να υλοποιήσει άλλα 8 προαπαιτούµενα µέχρι το 
τέλος Ιουνίου, τα οποία χαρακτηρίζονται µεν µι-
κρότερης σηµασίας, ωστόσο η εφαρµογή τους 
πριν από τον Αύγουστο του 2018 κρίνεται ανα-
γκαία. Τα υπόλοιπα 62 (σ.σ.: από το σύνολο των 
88) θα µεταφερθούν στο πακέτο της µεταµνη-
µονιακής περιόδου. 

Παράλληλα, η άµεση αποπληρωµή των δανεί-
ων του Ταµείου προς την Ελλάδα, που αυτή τη 
στιγµή είναι περίπου 10,7 δισ. ευρώ, µε κεφά-
λαια από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ESM) 
είναι µία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει 
το ∆ΝΤ για τη συµµετοχή του στο ελληνικό πρό-
γραµµα. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται να δρο-
µολογούνται η εξαγορά και η πρόωρη εξόφλη-
ση του υπολοίπου του δανείου του ∆ΝΤ από τον 
ESM, καθώς θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε 

τίτλους ίδιας ή και µεγαλύτερης διάρκειας από αυ-
τή του δανείου του ∆ΝΤ. Ανάµεσα στα κρίσιµα 
προαπαιτούµενα περιλαµβάνονται η εφαρµογή 
της µείωσης του αφορολόγητου από το 2019, η 
µείωση των συντάξεων µε την ολοκλήρωση του 
επανυπολογισµού τους, η επιτάχυνση της διαδι-
κασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και οι 
αλλαγές στον νόµο Κατσέλη, µε στόχο την αποπο-
µπή όλων των κακοπληρωτών από το καθεστώς 
προστασίας που είχαν έως σήµερα.

 ΣΕΛ. 5

εκκρεµότητες της τέταρτης αξιολόγησης

Τελεσίγραφο της τρόικας για να κλείσουν οι µεγάλες 

 ΣΕΛ. 9

Ολο το σχέδιο
για τα πρόστιμα

Η ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΠΟΥ 
ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΟ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Η συνταγή επιτυχίας της Μαρίας 
Χατζηστεφανή, που κατάγεται 
από τη Μυτιλήνη, βασίστηκε 
στη δηµιουργία καλλυντικών 
από «ορό» φιδιού 

προαπαιτούµενα 
σε 50 ηµέρες8
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Τ
ην υλοποίηση 8 προα-
παιτούµενων της τέ-
ταρτης αξιολόγησης 

εντός του Απριλίου ζητούν 
µε αδιαπραγµάτευτο τρόπο 
από την ελληνική κυβέρνη-
ση οι δανειστές -κυρίως το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
ως όρο για να παραµείνει στο 
ελληνικό πρόγραµµα- προ-
κειµένου να προχωρήσουν 
οµαλά οι διεργασίες ολοκλή-
ρωσης του τρέχοντος µνηµο-
νίου. Αξιωµατούχος των Βρυ-
ξελλών τονίζει στη Realnews ότι 
πλην των 8 «καυτών» προαπαι-
τούµενων που πρέπει -εντός του 
Απριλίου- είτε να εφαρµοστούν 
είτε να νοµοθετηθούν οι αλλαγές 
όπου χρειάζεται, η ελληνική κυβέρ-
νηση οφείλει να υλοποιήσει άλλα 8 
προαπαιτούµενα µέχρι το τέλος Ιου-
νίου, τα οποία χαρακτηρίζονται µεν µι-
κρότερης σηµασίας, ωστόσο η εφαρµο-
γή τους πριν από τον Αύγουστο του 2018 κρίνε-
ται αναγκαία. Οσον αφορά τα υπόλοιπα 62 προα-
παιτούµενα της τέταρτης αξιολόγησης (σ.σ.: εµπε-
ριέχει συνολικά 88 δράσεις), η ίδια πηγή υποστη-
ρίζει στην «R» ότι η υλοποίησή τους µπορεί να γί-
νει και µετά τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος, 
υπό τον όρο ότι θα συµπεριληφθούν στο «σχέδιο-
πρόγραµµα» της επόµενης ηµέρας. Η πίεση για την 
άµεση υλοποίηση των 8 προαπαιτούµενων ξεκινά από 
τους όρους που θέτει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
για να παραµείνει στο ελληνικό πρόγραµµα -και σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες δέχεται η ευρωπαϊκή πλευρά 
της τρόικας- καθώς ο ρόλος του Ταµείου είναι καθορι-
στικής σηµασίας για την έξοδο από το µνηµόνιο, µιας 
και έχει αναδειχθεί στον «υπερ-επόπτη» της δηµο-
σιονοµικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας. 

Τελεσίγραφο της τρόικας
για την άµεση υλοποίησή τους. 
Τι ζητούν οι δανειστές 
για την ολοκλήρωση
της τέταρτης αξιολόγησης

Τα προαπαιτούµενα που πρέπει να υλοποιηθούν το αρ-
γότερο έως τέλος Απριλίου είναι τα εξής:

1 Η εφαρµογή της µείωσης του αφορολόγητου από 
το 2019.

2 Η µείωση των συντάξεων µέσω της ολοκλήρωσης 
του επανυπολογισµού τους. 

3 Η επιτάχυνση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασµών που θεωρείται από τους δανει-
στές ότι παίζουν καταλυτικό ρόλο στο εγχείρη-

µα της µείωσης των «κόκκινων» δανείων. 

4 Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη µε 
στόχο την αποποµπή όλων των 

κακοπληρωτών από το καθεστώς 
προστασίας στο οποίο υπάγονταν 
έως σήµερα.

5 Η επιτάχυνση και ολοκλήρω-
ση του προγράµµατος απο-

κρατικοποιήσεων µε νοµοθέτη-
ση του ανοίγµατος της αγοράς 
ενέργειας.

6 Η έκδοση της υπουργικής 
απόφασης για την κατάρ-

γηση του ΕΚΑΣ. 

7 Η αποκοµµατικοποίηση 
του κράτους µέσω της 

τοποθέτησης γενικών γραµ-
µατέων και διευθυντών στο 
∆ηµόσιο. 

8 Ο υπολογισµός των 
νέων αντικειµενικών 

αξιών.

Συντάξεις
Με την εφαρµογή των 
απαιτήσεων του ∆ΝΤ, 
από το 2019 περικοπές 
στις συντάξεις τους θα 
δουν 1 εκατοµµύριο πα-

λαιοί συνταξιούχοι µέσω 
του επανυπολογισµού των 

συντάξεών τους και της κατάργησης 
της προσωπικής διαφοράς, ενώ ο λογαρια-
σµός της εφορίας θα γίνει βαρύτερος για 
όλους, µε τη µείωση του αφορολόγητου 
στα επίπεδα των 5.900 ευρώ. Εκτιµάται 
ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο 

φορολογούµενοι θα κληθούν για πρώτη φο-
ρά να πληρώσουν φόρο, ενώ πολλοί µισθω-
τοί και συνταξιούχοι θα βρεθούν αντιµέτωποι 
µε µεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, µέχρι 
600 ευρώ, για τα εισοδήµατά τους.

Σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις, οι δανει-
στές επιµένουν ότι τα έσοδα από ιδιωτικοποι-
ήσεις πρέπει έως το καλοκαίρι να ανέλθουν σε 
τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ζητήσει 
ενηµέρωση τόσο για τον εν εξελίξει διαγωνι-
σµό πώλησης του 66% του ∆ΕΣΦΑ όσο και 
για την επικείµενη ιδιωτικοποίηση των Ελλη-
νικών Πετρελαίων, όπου ∆ηµόσιο και Οµιλος 
Λάτση παραχωρούν αθροιστικά πλειοψηφικό 
ποσοστό 51% και το µάνατζµεντ. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, οι τεχνοκράτες της τρόικας 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την απο-
κρατικοποίηση, καθώς θεωρείται το «διαµά-
ντι» της ελληνικής αγοράς ενέργειας. 

Η ταχύτατη ενεργοποίηση των πλειστηρι-
ασµών αποτελεί για την τρόικα «κλειδί» στο 
πλαίσιο του προγράµµατος, καθώς είναι εξαι-
ρετικής κρισιµότητας ώστε οι ελληνικές τρά-
πεζες να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το 
µεγάλο πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων.

Μετ’ επιτάσεως ζητούν την έκδοση υπουρ-
γικής απόφασης για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, 
ένα από τα προαπαιτούµενα που είναι εύκολα 
στην πράξη, αλλά µε µεγάλο πολιτικό κόστος. 
Σε εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου σταδια-
κά, εντός του 2019 το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί, 
έχοντας συµπληρώσει 22 χρόνια «ζωής». Η 
συνολική περικοπή του επιδόµατος, που δό-
θηκε για πρώτη φορά το 1996 ως προνοια-
κή παροχή σε χαµηλοσυνταξιούχους, από το 
2016 ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, 
κατά τη διετία 2016-2017 η συνολική περικο-
πή του ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 570 εκατ. ευρώ, ενώ 
το 2018 η επιπλέον µείωση θα έχει ως αποτέ-
λεσµα σωρευτική απώλεια για τους χαµηλο-
συνταξιούχους της τάξης των 808 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά την ολοκλήρωση του καθορι-
σµού των νέων αντικειµενικών αξιών, πρόκει-
ται για το πιο δύσκολο από τα προαπαιτού-
µενα. Το ∆ΝΤ πιέζει έως τέλη Μαρτίου να εί-
ναι έτοιµες οι νέες αντικειµενικές αξίες, όµως 
αποµένουν λιγότερες από 20 ηµέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας και διαπιστώ-
νεται ότι η αναπροσαρµογή των αντικειµενι-
κών αξιών παραµένει το πιο δύσκολο, τεχνι-
κά, θέµα. Ακόµη και στην περίπτωση που οι 
εκτιµητές προλάβουν να εισηγηθούν τις νέ-
ες αντικειµενικές αξίες, οι αρµόδιες υπηρε-
σίες του υπουργείου Οικονοµικών θα πρέ-
πει στη συνέχεια να συγκρίνουν τις τιµές που 
θα προτείνουν οι εκτιµητές µε τις τιµές που 
διαθέτει το υπουργείο Οικονοµικών από την 
Τράπεζα της Ελλάδος και το Μητρώο Μετα-
βίβασης Ακινήτων. 

προαπαιτούµενα 
σε 50 ηµέρες8

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ άµεσης αποπληρωµής των δανείων του Ταµείου προς την Ελλάδα, που αυ-
τή τη στιγµή είναι περίπου 10,7 δισ. ευρώ, µε κεφάλαια από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό 

(ESM) είναι µια από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει, σύµφωνα µε τον κοινοτικό αξιωµα-
τούχο, το ∆ΝΤ για τη συµµετοχή του στο ελληνικό πρόγραµµα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να 

δροµολογείται η εξαγορά και πρόωρη εξόφληση του υπολοίπου του δανείου του ∆ΝΤ από τον 
ESM, καθώς θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε τίτλους ίδιας ή και µεγαλύτερης διάρκειας από 

αυτή του δανείου του ∆ΝΤ (τελευταία µεγάλη δόση το 2023), µε επιτόκια κατά µία µονάδα µικρό-
τερα από αυτά του δανείου ∆ΝΤ. Με την υλοποίηση αυτής της προϋπόθεσης, επιτυγχάνεται διπλός 
στόχος. Από τη µία αναµφισβήτητα βελτιώνεται το ελληνικό χρέος µετά το 2018, ενώ από την άλλη 

ικανοποιείται το Ταµείο, προκειµένου να µετέχει στο ελληνικό πρό-
γραµµα στήριξης. Η εξαγορά του ελληνικού χρέους προς το ∆ΝΤ 
θα έχει οικονοµικό όφελος για την Ελλάδα, διότι η στήριξη του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας γίνεται µε πολύ πιο ευνοϊ-
κούς όρους, ενώ έχει µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η Ελλάδα πληρώνει τόκους για παλαιά δάνεια του ∆ΝΤ 
µε επιτόκιο 3,5%, όταν ο ESM δανείζει την Ελλάδα µε χαµηλότερο 
επιτόκιο, το οποίο είναι αυτή τη στιγµή κάτω του 1%, στο 0,90%.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο ESM αγοράζει 
τα δάνεια του 

∆ΝΤ, ύψους 10,7 
δισ. ευρώ 


