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  ΤΗ ΘΕΣΗ του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά ενισχύει 
ο όµιλος ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, στον έλεγ-
χο του οποίου πέρασε το 51% της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχει-
ρήσεις, ιδιοκτήτριας του εµβληµατικού ξενοδοχείου «Hilton», 
σηµατοδοτώντας ταυτόχρονα την αποχώρηση του τουρκικού 
οµίλου Dogus του Φερίτ Σαχένκ.

Με µία λιτή ανακοίνωση, το πρωί της Παρασκευής, η ΤΕ-
ΜΕΣ ανακοίνωσε την υπογραφή της συµ-

φωνίας και την αύξηση του ποσοστού 
συµµετοχής της από 50% σε 51%, µε 
το υπόλοιπο 49% να το αποκτά εται-
ρεία του οµίλου Olayan, µέτοχος της 
ΤΕΜΕΣ. Το ποσοστό αυτό (1% της 
ΤΕΜΕΣ και 49% του Olayan) κατείχε µέ-
χρι πρότινος η D Hospitality B.V., θυγα-
τρική του οµίλου Dogus. 

Με την εξαγορά αυτή η ΤΕΜΕΣ -που 
είναι και φορέας υλοποίησης του «Costa 

Navarino», ενός από τα µεγαλύτερα 
τουριστικά πρότζεκτ της Μεσο-

γείου-, ενδυναµώνει περαιτέ-
ρω τη θέση της ως κορυφαί-

ας εταιρείας στην ανάπτυξη 
και στη διαχείριση τουρι-
στικών προορισµών υψη-

λών προδιαγραφών και 
ακίνητης περιουσίας, 
ενισχύοντας παράλλη-
λα της συνεργασία της 
µε τον όµιλο Olayan. 

Η ολοκλήρωση του 
deal, που τελεί υπό την 
έγκριση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, σηµα-
τοδοτεί την αποχώρη-
ση του Τούρκου µεγι-
στάνα Φ. Σαχένκ από 
το «Hilton», ο οποίος 
αναγκάζεται, υπό το 

βάρος των δανειακών του υποχρεώσεων και τους τριγµούς της 
τουρκικής οικονοµίας, να ρευστοποιήσει την πρώτη του συµ-
µετοχή στην Ελλάδα, διατηρώντας για την ώρα την παρουσία 
του στις µαρίνες µέσω της D-Marin.

Από την πλευρά τους, οι µέτοχοι της Ιονικής Ξενοδοχειακαί 
Επιχειρήσεις στοχεύουν στην αναβάθµιση του ιστορικού ξε-
νοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας και στην επανατοποθέτησή 
του στην ελληνική και στη διεθνή αγορά, ώστε να δηµιουργη-
θεί ένας προορισµός πόλης υψηλών προδιαγραφών, που θα 
περιλαµβάνει, εκτός από τις ξενοδοχειακές υποδοµές κορυ-
φαίας ποιότητας, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες εξυπηρετούµε-
νες από το ξενοδοχείο, πολυτελείς χώρους γαστρονοµίας, θε-
µατικούς εµπορικούς χώρους και άλ-
λες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

Υπενθυµίζεται ότι η ιδιοκτή-
τρια του ξενοδοχείου, Home 
Holdings, είχε υπογράψει 
τον περασµένο Νοέµβριο 
την τριετή παράταση της 
συνεργασίας της µε τη διε-
θνή αλυσίδα διαχείρισης ξε-
νοδοχείων «Hilton» για 
2+1 χρόνια. 
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επανυπολογιστεί µε βάση το ετήσιο πραγµατι-
κό φορολογητέο εισόδηµα του ωφελούµενου, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε. Η πραγµα-
τική οφειλή θα «κουρευτεί» πάνω από 50%, ενώ 
το «κούρεµα» στις προσαυξήσεις θα φτάνει το 
85%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαι-
τούµενα στοιχεία για το πραγµατικό εισόδηµα 
του οφειλέτη, τότε η οφειλή θα επανυπολογίζε-
ται µε βάση την ελάχιστη εισφορά. 

 Οσες έχουν δηµιουργηθεί το 2017 και το 2018 
θα διαχωρίζονται, επίσης, σε κύρια οφειλή και 
προσαυξήσεις, η βασική οφειλή δεν θα επανυ-
πολογιστεί, καθώς ήδη είναι µε βάση το καθα-
ρό φορολογητέο εισόδηµα. «Κούρεµα» 85% θα 
υπάρξει στις προσαυξήσεις. 

Τα ποσά θα προστεθούν και θα δηµιουργή-
σουν τη νέα βασική οφειλή, η οποία θα µπορεί 
να αποπληρωθεί σε 120 δόσεις. Στη νέα ρύθ-
µιση θα εντάσσονται και οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ 
από απλήρωτες εισφορές επικουρικής ασφάλι-
σης και εφάπαξ παροχών.

Για όσους, όµως, έχουν κλείσει την επιχείρησή 
τους θα υπάρχει «κόφτης» στο ύψος της οφει-
λής στα 50.000 ευρώ µετά τον επανυπολογισµό. 
Εάν κάποιος, για παράδειγµα, οφείλει σήµερα 
120.000 ευρώ εισφορές µε προσαυξήσεις, µε-
τά τον επανυπολογισµό θα µπορεί να ενταχθεί 
στη ρύθµιση µόνο εφόσον η οφειλή του πέσει 
κάτω από 50.000 ευρώ, µετά τον επανυπολογι-
σµό και το «κούρεµα» τόσο των αρχικών εισφο-
ρών όσο και των προσαυξήσεων. Για τους αγρό-
τες δεν θα επανυπολογιστούν οι οφειλές τους, 
καθώς το ταµείο τους µετεξελίχθηκε σε φορέα 
κύριας ασφάλισης το 1998 µε ασφαλιστικές ει-
σφορές χαµηλότερες και από τις ελάχιστες που 
ίσχυαν το 2017. Οµως θα επωφελούνται από το 
«κούρεµα» 85% στις προσαυξήσεις. 

Ο επανυπολογισµός των εισφορών θα οδηγή-
σει µοιραία και σε µείωση των συντάξιµων απο-
δοχών των ασφαλισµένων και θα είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση. 

Οι εν δυνάµει συνταξιούχοι 
Ο επανυπολογισµός των οφειλών θα βοηθή-
σει ιδιαίτερα περίπου 80.000 ασφαλισµένους 
που βρίσκονται ένα βήµα πριν από τη σύνταξη 
και δεν έχουν κανένα εισόδηµα. Η οφειλή τους 
θα περιοριστεί σηµαντικά και θα καταστεί εφι-
κτή η ένταξή τους σε µια ρύθµιση, η οποία θα 
µπορεί να εξυπηρετείται µε παρακράτηση πο-
σού της σύνταξης. 

Στη ρύθµιση όµως θα υπάρχει όριο οφειλής 
µετά τον επανυπολογισµό στα 30.000 ευρώ, από 
20.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελµατίες και 
15.000 ευρώ για αυτοαπασχολούµενους, ενώ 
για τους αγρότες η οφειλή δεν θα πρέπει να ξε-
περνά τα 10.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που εί-
ναι σήµερα.  

Αλλες διατάξεις
Στο νοµοσχέδιο θα ενταχθούν και άλλες ευνο-
ϊκές διατάξεις για επιµέρους ζητήµατα όπως: 

 Η δυνατότητα µεταβίβασης ή πώλησης του 
οχήµατός τους για τους επαγγελµατίες αυτοκι-
νητιστές ακόµη και αν οφείλουν, αλλά και να 
µπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να απαι-
τείται να διακόπτουν την εργασία τους και να 
παραδίδουν το επαγγελµατικό τους δίπλωµα. 

 Η ένταξη νέων κατηγοριών ασφαλισµένων 
µε οφειλές, οι οποίες µπορούν να διαγραφούν 
λόγω «εύλογης αµφιβολίας».

Επίσης το επόµενο διάστηµα, στο ίδιο νοµο-
σχέδιο ή µε επόµενες διατάξεις, αναµένεται να 
θεσµοθετηθούν: 

 Η αναβολή της περικοπής των συντάξεων 
χηρείας για όσους είναι κάτω των 55 ετών και 
η ένταξή τους σε προγράµµατα απασχόλησης. 

 Η εξεύρεση λύσης για την εξασφάλιση των 
επικουρικών συντάξεων εργαζοµένων και συ-
νταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ) και  
για την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ).

δόσεις
Σε έως 120 δόσεις 
θα µπορούν να 
αποπληρωθούν 
οφειλές άνω 
των 6.000 ευρώ 
για ελεύθερους 
επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολού-
µενους, ενώ για 
αγρότες οφειλές 
άνω των 3.600 
ευρώ. Οι ασφαλι-
σµένοι των πρώην 
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ 
µε νέα οφειλή 
κάτω των 6.000 
ευρώ θα µπορούν 
να τη ρυθµίσουν 
σε λιγότερες 
δόσεις, µε την 
ελάχιστη να 
ανέρχεται στα 50 
ευρώ

συνολική αποµείωση της οφειλής ακόµη και κα-
τά 70%. Ανοικτό παραµένει το ενδεχόµενο το 
«κούρεµα» των προσαυξήσεων να φτάνει και το 
100% σε εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής.

Ο επανυπολογισµός
Ο επανυπολογισµός των εισφορών για όσες επι-
χειρήσεις είναι βιώσιµες θα γίνει ως εξής:  

 Οι εισφορές πριν από το 2002 δεν θα επα-
νυπολογιστούν και θα διαχωριστούν σε βασι-
κή οφειλή και προσαυξήσεις. Η βασική θα πα-
ραµείνει ως έχει. Θα «κουρευτούν» κατά 85% 
οι προσαυξήσεις.

 Οσες έχουν δηµιουργηθεί από το 2002 έως 
το 2016 θα διαχωριστούν, επίσης, σε βασική 
οφειλή και προσαυξήσεις. Το βασικό ποσό θα 

Αχιλλέας 
Κωνσταντακόπουλος

Φερίτ
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