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«ΣΑΦΑΡΙ» ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑ∆Ε
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται 
το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Εσόδων, µετά την 
εντολή του διοικητή Γιώργου 
Πιτσιλή για διεξαγωγή 55.000 
ελέγχων έως το τέλος Οκτωβρί-
ου σε δηµοφιλείς προορισµούς 
και «ύποπτα» για φοροδιαφυγή  
επαγγέλµατα

Τ
ην αξιοποίηση του συνόλου των 5,5 δισ. ευ-
ρώ που προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
του χρέους, προκειµένου να εξαγοράσει τα 

δάνεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που 
λήγουν έως και το 2020, επιδιώκει το οικονοµικό 
επιτελείο που βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή επι-
κοινωνίας µε τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισµού Σταθερότητας. Στις συζητήσεις 
που έχουν γίνει µέχρι στιγµής, έχει εκφραστεί η 
βούληση της ελληνικής πλευράς να εξοφληθούν 
πρόωρα όχι µόνο τα δάνεια που λήγουν το 2018 
(1,2 δισ. ευρώ) και το 2019 (2,1 δισ. ευρώ), αλ-
λά και η δόση του δανείου που λήγει το 2020 και 
ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ, ώστε να περιοριστεί 
δραστικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Τα δάνεια από το ∆ΝΤ ανέρχονται σε 10,4 δισ. 
και οι δόσεις τους ωριµάζουν έως και το 2024. 
Οι διαπραγµατεύσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ το θέ-
µα συζητήθηκε σε αρχικό στάδιο και στο τετ α 

τετ του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσα-
καλώτου µε τον εκπρόσωπο του Ταµείου στην 
τρόικα Πίτερ Ντόλµαν, καθώς τα συγκεκριµένα 
στοιχεία θα ληφθούν υπόψη και στην έκθεση βι-
ωσιµότητας του χρέους που καταρτίζει το ∆ΝΤ. 

Στο οικονοµικό επιτελείο λειτουργούν µε πα-
ράδειγµα την Πορτογαλία, που είχε αρχίσει από 
το 2015 να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια που 
είχε λάβει από το Ταµείο. Η χώρα της Ιβηρικής 

Χερσονήσου επέλεξε να αποπληρώσει πρόω-
ρα τα δάνεια από το ∆ΝΤ και να χρηµατοδοτη-
θεί από τις κεφαλαιαγορές, δρόµο που επιδιώ-
κει να ακολουθήσει και η Ελλάδα. Παράλληλα, 
το υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται σε άµεση 
συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στή-
ριξης, ώστε να καταρτίσουν από κοινού ένα σχέ-
διο για την ενεργητικότερη διαχείριση του ελλη-
νικού χρέους.

 ΣΕΛ. 4

µε στόχο η Ελλάδα να αποπληρώσει τα δάνεια του ∆ΝΤ έως το 2020

Σε ανοιχτή γραµµή µε τους δανειστές βρίσκεται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, 

 ΣΕΛ. 9

Τη σκληρή πραγματικότητα που βιώ-
νουν χιλιάδες δικαιούχοι που βγήκαν 
στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016 
αποκαλύπτουν τα έγγραφα-αποφά-
σεις που φέρνει στο φως η «R»

ΣΕ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ
Πτώση 2% στις προσεγγίσεις και 
μείωση 3,2% στις αφίξεις επιβατών 
καταγράφει η κρουαζιέρα. Εντονος 
ο ανταγωνισμός από την Τουρκία, η 
οποία προσφέρει επιδότηση από 25 
έως και 45 ευρώ ανά επιβάτη ΣΕΛ. 6-7

 ΣΕΛ. 13

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ
Η Ελευθερία Μουζάκη, πρόε-
δρος της οµώνυµης κλωστο-
ϋφαντουργίας, χαράσσει νέα 
στρατηγική ανάπτυξης στον το-
µέα του λιανεµπορίου, προκει-
µένου να µη χαθεί το ιστορικό, 
εµπορικό σήµα «Πεταλούδα» 

Επαναγορά χρέους
5,5 δισ. ευρώ

Ποιοι συνταξιούχοι 
χάνουν έως 

και 300 ευρώ 
τον μήνα
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