
ΟΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
«Κλειδί» για τον τελικό λογαριασμό που 
θα πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι 
ενταχθούν σε αυτήν αποτελεί ο αριθμός 
των δόσεων, καθώς κινδυνεύουν να 
καταβάλουν ακόμη και το διπλάσιο της 
κύριας οφειλής, αν φτάσουν τις 120
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3+1 επενδυτές
για το καζίνο 

του Ελληνικού

Πρόσω ολοταχώς για δεύτερη 
παράταση ο διαγωνισμός για 
την άδεια. Hard Rock, Mohegan 
και Genting οι τρεις διεκδικητές. 
Στάση αναμονής τηρεί η Caesars

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΒΑ
ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
Ο Ιταλός επιχειρηµατίας 
και βασικός µέτοχος της 
ποδοσφαιρικής οµάδας Τζένοα, 
Ενρίκο Πρετσιόζι, επενδύει στην 
ελληνική αγορά και ετοιµάζεται 
να ανοίξει στην Αττική mega 
κατάστηµα µε τα γνωστά ιταλικά 
παιχνίδια Giochi Preziosi

∆
ηµοσιονοµικό κενό περίπου 
550 εκατ. ευρώ δηµιουργεί 
το κυβερνητικό πακέτο πα-

ροχών, σύµφωνα µε τους πρώτους 
υπολογισµούς που κάνουν οι δα-
νειστές, δείχνοντας ότι η επόµενη 
ηµέρα µετά την ολοκλήρωση των 
ευρωεκλογών και των αυτοδιοικη-
τικών εκλογών δεν θα είναι εύκολη 
για το οικονοµικό επιτελείο. Σύµφω-
να µε πληροφορίες της Realnews, οι 
δανειστές θα ζητήσουν ισοδύναµα 
µέτρα προκειµένου να καλυφθούν 
η απόκλιση και η «τρύπα» που δη-
µιουργείται στον κρατικό Προϋπο-
λογισµό. Mε αυτόν τον τρόπο το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης θα έρθει, για πρώτη φορά µε-
τά την έξοδο από τα µνηµόνια τον 
Αύγουστο του 2018, αντιµέτωπο 
µε τη λήψη διορθωτικών µέτρων 
στο πεδίο της οικονοµίας για να κα-
λυφθεί το κόστος των παροχών. Ο 

πρώτος «λογαριασµός» θα έρθει 
στις 5 Ιουνίου µε τη δηµοσιοποίη-
ση της τρίτης µεταµνηµονιακής έκ-
θεσης και -σύµφωνα µε τα όσα µε-
ταφέρθηκαν στην «R»- δεν θα είναι 
καθόλου θετικός. Η έκθεση θα τε-
θεί υπόψη του Euro Working Group 
που προετοιµάζει το Εurogroup της 
13ης Ιουνίου στο Λουξεµβούργο, 

όπου οι εκπρόσωποι των υπουρ-
γών Οικονοµικών αναµένεται να 
µεταφέρουν στην ελληνική πλευ-
ρά αυστηρές προειδοποιήσεις για 
την τήρηση των στόχων, ενώ είναι 
εξαιρετικά αρνητικοί όσον αφορά 
τη συνέχιση της εκτέλεσης µέτρων 
µείωσης του χρέους και την έγκρι-
ση της πρόωρης αποπληρωµής του 

∆ΝΤ, αν συνεχιστεί η παροχολογία 
ενόψει των εθνικών εκλογών (σ.σ.: 
όποτε αυτές γίνουν). Παράλληλα, 
ενδέχεται να προειδοποιήσουν ότι 
η χώρα θα χάσει σχεδόν ένα δισ. 
ευρώ από τη µη επιστροφή κερ-
δών επί των ελληνικών οµολόγων 
και τον µη µηδενισµό των επιτοκί-
ων για το επόµενο εξάµηνο. 
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εξαιτίας του αυξηµένου δηµοσιονοµικού κόστους των παροχών

Μπροστά στον κίνδυνο λήψης ισοδύναµων µέτρων βρίσκεται η Ελλάδα 

Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Η µονοµαχία των αδελφών 
∆οµαζάκη θα κορυφωθεί στην 
έκτακτη γενική συνέλευση της 
Creta Farms, η οποία θα γίνει 
στις 7 Ιουνίου. Οι «καυτές» 
επιστολές του Κ. ∆οµαζάκη 
και το «φέρε πίσω τα λεφτά» 
σε συνεργάτες της εταιρείας 
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«Τρύπα» 
550 εκατ. ευρώ 
βλέπει η τρόικα
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