
Ο ΙΒΑΝ ΘΕΛΕΙ
ΤΟ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ»
Ο επιχειρηµατίας Ιβάν Σαββίδης 
βρίσκεται σε αποκλειστικές 
συζητήσεις µε την οικογένεια 
Στέγγου, µε στόχο την εξαγορά 
του εµβληµατικού και ιστορικού 
ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται 
στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής 
και αποτιµάται στα 395 εκατ. ευρώ 

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Αύξηση έως 15% θα δουν στις συντά-
ξεις τους 150.000 νέοι συνταξιούχοι, 
ενώ ανοίγει ο δρόμος για μελλοντικές 
αυξήσεις σε 500.000 παλαιούς 
δικαιούχους. Ποιοι ωφελούνται από 
την αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης
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Ραντεβού στα 
δικαστήρια

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΑΦΑΡΙ
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ο συνιδρυτής της εταιρείας real 
estate Zoia, Σάγκι Ρούµπιν, έχει 
βάλει στο µάτι τα φιλέτα της 
Αθήνας και προχωρά σε µπαράζ 
αγορών στο Κολωνάκι, στο 
Κουκάκι, στα Εξάρχεια και στο 
Γκάζι, ενώ απλώνει τα δίχτυα του 
µέχρι τα νεοκλασικά της Καστέλας 

∆
εύτερο αίτηµα για αποπληρωµή δανεί-
ων έως 2 δισ. ευρώ προς το ∆ιεθνές Νο-
µισµατικό Ταµείο εξετάζει να υποβάλει 

η χώρα στις αρχές του 2020. Οπως εκτιµάται, 
µε αυτή την κίνηση θα βελτιωθεί ακόµα περισ-
σότερο το προφίλ βιωσιµότητας του χρέους, θα 
ανακτηθεί νωρίτερα η επενδυτική βαθµίδα και, 
κυρίως, θα ενισχυθεί η διαπραγµατευτική θέση 
της κυβέρνησης στη «µητέρα των µαχών», που 
δεν είναι άλλη από την εθνική προσπάθεια για 
µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Αυτή 
τη στιγµή το συνολικό ύψος της οφειλής προς 
το ∆ΝΤ είναι 8,8 δισ. ευρώ και µε την πρόωρη 
αποπληρωµή του ακριβού τµήµατος, ήτοι 2,75 
δισ. ευρώ, που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος Νοεµβρίου, µετά τις κινήσεις στις 
οποίες προχώρησε ο υπουργός Οικονοµικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, η Ελλάδα θα οφείλει πο-
σό 5,6 δισ. ευρώ, το οποίο είναι προγραµµατι-
σµένο να αποπληρωθεί σταδιακά έως τον Ιού-
νιο του 2024. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει τελι-
κά στην υποβολή δεύτερου αιτήµατος προς το 
Ταµείο, για πρόωρη αποπληρωµή δανείων 2 

δισ. ευρώ,  θα παραµείνουν απλήρωτα δάνεια 
3,6 δισ. ευρώ. Στελέχη του οικονοµικού επιτε-
λείου κάνουν λόγο για το παράδειγµα της Κύ-
πρου, που ξεκίνησε τη διαδικασία για την πρό-
ωρη αποπληρωµή του δανείου που έλαβε από 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το ποσό που θα 
χρειαστεί για την αποπληρωµή δεν θα χρησιµο-
ποιηθεί από το µαξιλάρι ασφαλείας, όπως έγι-

νε και στο µέρος του δανείου που έχει δροµο-
λογηθεί να αποπληρωθεί, αλλά από τις εκδόσεις 
οµολόγων στις οποίες θα προχωρήσει ο Οργα-
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, στις αρ-
χές του επόµενου έτους. Σύµµαχος στον ευρύ-
τερο κυβερνητικό σχεδιασµό είναι το ράλι στην 
απόδοση του 10ετούς οµολόγου, που σπάει το 
ένα ρεκόρ µετά το άλλο.
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συζητήσεις µεταξύ του υπουργείου Οικονοµικών και της διοίκησης του Ταµείου

Προγραµµατίζεται για το πρώτο τρίµηνο του 2020 και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 
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Οι τράπεζες επισπεύδουν τις νομικές 
διαδικασίες με στόχο να βρεθεί 
λύση στα «κόκκινα» δάνεια ύψους 
700 εκατ. ευρώ που χρωστούν οι 
ξενοδοχειακοί όμιλοι Μαντωνανάκη, 
Κυπριώτη και Ντίας Καψή

Νέα πληρωµή 
2 δισ. ευρώ
προς το ∆ΝΤ


