
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΠΙ∆Α
Με στόχο να καταστούν ασύμφορες 
η μερική και η εκ περιτροπής 
απασχόληση, το υπουργείο Εργασίας 
θα νομοθετήσει το φθινόπωρο την 
αύξηση κατά 10% της αμοιβής για 
κάθε πρόσθετη ώρα εργασίας 

 ΣΕΛ. 6

 ΣΕΛ. 8-9

Η «R» αποκαλύπτει τις έξι νομοθετικές 
αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση 
στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία 
των υδατοδρομίων. Την άνοιξη του 
2020 οι πρώτες πτήσεις στο Ιόνιο. Ποιοι 
επενδυτές ενδιαφέρονται

Ζεσταίνουν 
μηχανές τα 

υδροπλάνα 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Η σιδηρά κυρία των 
Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς 
Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου και 
η εταιρεία Diorasis του εφοπλιστή 
Νικόλαου Λυκιαρδόπουλου 
εξαγόρασαν περιουσιακά 
στοιχεία των Νηρέα - Σελόντα, 
αποκτώντας ηγετική θέση 
στον κλάδο

Ν
έο πλάνο για την αποπληρωµή των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου προς 
τους ιδιώτες, που ανέρχονται σε 2,179 δισ. 

ευρώ, πρόκειται να «τρέξει» το υπουργείο Οικο-
νοµικών από τον προσεχή Σεπτέµβριο. Σύµφωνα 
µε κύκλους του οικονοµικού επιτελείου, «στο νέο 
πλάνο αποπληρωµής που θα τεθεί σε εφαρµογή  
τον επόµενο µήνα θα εφαρµοστούν τυποποιηµέ-
νες διαδικασίες µε αυστηρές ηλεκτρονικές δικλεί-
δες για την αποπληρωµή υποχρεώσεων προς τρί-
τους», µε στόχο να επιταχυνθεί η εξόφληση των 
κρατικών οφειλών. «Πιλότος» των αλλαγών, που 
θα γίνουν µε κύριο άξονα την άρση των γραφει-
οκρατικών δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων που 
µεγεθύνουν τη συσσώρευση χρεών, θα αποτελέ-
σει η Εκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
διαβιβάστηκε στη Βουλή τον περασµένο Νοέµ-
βριο και διατύπωνε 10 ουσιαστικές συστάσεις για 
τη βελτίωση του σχετικού νοµικού πλαισίου, αλ-
λά και την αποτροπή δηµιουργίας νέων ληξιπρό-
θεσµων υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε την Εκθεση, 
η πολυνοµία, η ασάφεια που διέπει το καθεστώς 

των προµηθειών, η υποστελέχωση, η έλλειψη πλη-
ροφοριακών συστηµάτων για την καταγραφή των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, η απουσία δια-
σύνδεσης των συστηµάτων, η έλλειψη διαδικασι-
ών εσωτερικού ελέγχου και η έλλειψη ρευστότη-
τας είναι µερικά από τα πιο σοβαρά προβλήµατα 
που εντοπίζονται στη διαδικασία αποπληρωµής 

των οφειλών του ∆ηµοσίου στους ιδιώτες.
Η µείωση οφειλών, ύψους 2,179 δισ. ευρώ, 

που εξακολουθούν να παραµένουν σε εκκρεµό-
τητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση, καθώς συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυ-
ση της ρευστότητας στην αγορά και τη δηµιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας.

 ΣΕΛ.4-5

συγκροτείται στο υπουργείο Οικονοµικών

Ειδική οµάδα για την άµεση εξόφληση των ιδιωτών-προµηθευτών του ∆ηµοσίου 

ΒΡΗΚΑΝ… ΣΤΕΓΗ
ΣΤΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ
Τα αδέλφια Αγιοστρατίτη, 
Θοδωρής και Γιάγκος, ιδιοκτήτες 
της εταιρείας Margi, 
εκµίσθωσαν το ιστορικό 
νεοκλασικό κτίριο που επί 36 
χρόνια στέγασε τα γραφεία της 
Ν.∆., µε σκοπό να το µετατρέψουν 
σε πολυτελές ξενοδοχείο

www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 

11.8.2019

 ΣΕΛ. 7

Το κράτος 
θα πληρώσει 
τα χρέη του

 ΣΕΛ. 11

υδροπλάνα 


