Γειτονιά
κροίσων
στην «Costa
Navarino»

Μόνιμοι κάτοικοι του πολυτελούς resort
της Μεσσηνίας είναι πλέον ένας Ελβετός τραπεζίτης και δύο βιομήχανοι της
Ευρώπης. Εχουν ήδη πωληθεί 15 βίλες
με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατ. ευρώ

ΗΡΘΕ ΤΟ BOLLYWOOD

 ΣΕΛ. 7

Το ενδιαφέρον του για κινηματογραφικές
παραγωγές στην Ελλάδα εξέφρασε ο Ασις
Σινγκ, αντιπρόεδρος της Yash Raj Films, εκ
των μεγαλύτερων εταιρειών της Ινδίας, στη
συνάντησή του με στελέχη του ΕΟΤ

 ΣΕΛ. 10-11
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

 ΣΕΛ. 9

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ
Μετριοπαθής, αλλά σκληρός
στις απόψεις του για τις µεταρρυθµίσεις και την εξυγίανση των
τραπεζών είναι o Πίτερ Ντόλµαν,
ο αντικαταστάτης της Ντέλια Βελκουλέσκου στην τρόικα

Το «πράσινο φως» των δανειστών αναµένει η κυβέρνηση

 ΣΕΛ. 4-5

για να ξεκινήσει η ρύθµιση τον Απρίλιο

Ν
 ΣΕΛ. 12

«ΣΠΑΕΙ» ΤΑ
CAPITAL CONTROLS
Ποιος είναι ο Κρίστοφ Γκέιτερ,
επικεφαλής της βουλγαρικής
πλατφόρµας ενοικίασης ακινήτων Arendoo, ο οποίος πληρώνει προκαταβολικά και σε µετρητά τους Ελληνες ιδιοκτήτες
µε τους οποίους συνεργάζεται

έα ρύθµιση οφειλών µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια σε έως
120 δόσεις για 2,9 εκατοµµύρια µισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν χρέη στην εφορία άνω των 2,5 δισ. ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η ρύθµιση, εφόσον λάβει το «πράσινο φως»
από την τρόικα, θα είναι έτοιµη έως το Πάσχα,
προκειµένου να συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα
ανάπτυξης ελληνικής ιδιοκτησίας που ετοιµάζει η
κυβέρνηση σε συνεργασία µε τους δανειστές, το
οποίο θα αποτελέσει τη «γέφυρα» για την οικονοµία τη µεταµνηµονιακή περίοδο.
Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ξεκινήσει
η ηλεκτρονική αλληλογραφία µε τους εκπροσώπους των δανειστών για τη νέα ρύθµιση, ενόψει
της εξειδίκευσης της ατζέντας των θεµάτων που
θα τεθούν επί τάπητος στην τέταρτη αξιολόγηση,
στις αρχές Μαρτίου. Μια πρώτη συζήτηση έγινε
κατά τη διάρκεια της παραµονής των επικεφαλής
της αποστολής των δανειστών στην Αθήνα, παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση των 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.

120 δόσεις για
µισθωτούς και
συνταξιούχους
Με τα σηµερινά δεδοµένα η ρύθµιση αναµένεται να κινείται στο ίδιο πλαίσιο µε την αντίστοιχη ρύθµιση για οφειλές ελεύθερων επαγγελµατιών έως 50.000 ευρώ. ∆ηλαδή, θα προβλέπει διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής και ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ.
Στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών τονίζουν
στην «R» ότι ο µεγαλύτερος όγκος των ληξιπρό-

θεσµων οφειλών που έχουν µισθωτοί και συνταξιούχοι δεν προέρχεται από τη µη καταβολή του
φόρου εισοδήµατος, αλλά από την αδυναµία να
αποπληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, µε δεδοµένη τη δραµατική συρρίκνωση των εισοδηµάτων τους στα
χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Οι ίδιοι, µάλιστα,
υποστηρίζουν ότι πάνω από 1 εκατοµµύριο οφειλέτες έρχονται αντιµέτωποι µε τα αναγκαστικά µέτρα της εφορίας για χρέη λίγων δεκάδων ευρώ.

