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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 
Εκπρόσωποι μεγάλων ξένων 
funds επισκέφθηκαν τον υπουργό 
Οικονομικών και τον ενημέρωσαν 
ότι θα επενδύσουν στην Ελλάδα 
αν κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση ΣΕΛ. 10-11

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ 
ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ
Ο τρίτος πλουσιότερος 
Ελληνοαµερικανός, Τζον 
Κατσιµατίδης, είναι έτοιµος 
να θέσει και πάλι υποψηφιότητα 
για δήµαρχος της Νέας Υόρκης.
Η διαδροµή του από το νησί 
µέχρι τη λίστα του «Forbes»

ΛΙΜΑΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Ετοιµοι µε προτάσεις να 
στηρίξουν τη µετατροπή 
του λιµανιού σε πόλο έλξης 
κρουαζιερόπλοιων είναι 
διεθνείς κολοσσοί 
του θαλάσσιου τουρισµού 
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Επαγγελματικά ακίνητα αλλάζουν 
χέρια το τελευταίο δίμηνο, με αγο-
ραστές επενδυτικές εταιρείες που
έχουν μετόχους ισχυρά ξένα funds
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Χρυσές 
συμφωνίες 

στα ακίνητα

Ε
πιδροµή εναντίον όλων όσοι έχουν ληξι-
πρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές -ξεπερ-
νούν το ένα εκατοµµύριο- ετοιµάζει να 

εξαπολύσει το υπουργείο Εργασίας, σε συνερ-
γασία µε τη διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών. Ο στόχος είναι να µπει 
ζεστό χρήµα στα κρατικά ταµεία και να ενισχυ-
θεί ο νέος φορέας, καθώς κινείται χωρίς πυξίδα 
σε ένα άγνωστο περιβάλλον, χωρίς να µπορεί να 
προβλέψει πώς θα κινηθούν τα έσοδα το επό-
µενο διάστηµα, αφού ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες καλούνται 
να καταβάλουν τις επόµενες ηµέρες διπλές ή, 
κατά περίπτωση, ακόµη και τριπλές εισφορές. 
Στο στόχαστρο µπαίνουν τέσσερις µεγάλες κα-
τηγορίες οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
Οι µεγαλοοφειλέτες,οι µπαταχτσήδες που έχουν 

αλλά δεν πληρώνουν, όσοι από τους 280.000 
ανενεργούς οφειλέτες δεν έσπευσαν να επανε-
νταχθούν στο σύστηµα καταβάλλοντας χαµη-
λότερες εισφορές σε σχέση µε όσες έδιναν µε 
το παλαιό σύστηµα, ακόµα και µικροοφειλέτες 
µε χρέη κάτω των 5.000 ευρώ. Για τους τελευ-
ταίους, που ανέρχονται σε 750.000, δεν έχει 
ληφθεί ακόµα οριστική απόφαση πότε θα βρε-
θούν αντιµέτωποι µε κατασχετήρια. Υπενθυµί-
ζεται πως ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλι-
σης Τάσος Πετρόπουλος είχε πρόσφατα δηλώ-
σει από το βήµα της Βουλής πως «δεν πρόκειται 
να γίνει καµία κατάσχεση από το ΚΕΑΟ για ληξι-
πρόθεσµες οφειλές έως 5.000 ευρώ». Ωστόσο, 

στελέχη των ταµείων εκτιµούν ότι η συγκεκρι-
µένη δεξαµενή οφειλετών µπορεί να αποφέρει 
σίγουρα έσοδα και θεωρείται βέβαιο ότι µέσα 
στους επόµενους µήνες θα κινηθούν οι διαδικα-
σίες εις βάρος τους. Πάντως, τους πρώτους µή-
νες εφαρµογής του µέτρου των ηλεκτρονικών 
κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυµά-
των, το ΚΕΑΟ εισέπραξε 24.279.216 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται πως τα ληξιπρόθεσµα χρέη ερ-
γοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών 
προς τα ταµεία ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ. Στο 
τέλος του 2016, οι οφειλέτες που είχαν καταγρα-
φεί µόνο στο Μητρώο του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών ανήλθαν σε 330.000.
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Λογαριασµός 
σε 1 εκατοµµύριο 
οφειλέτες ταµείων

για την είσπραξη χρεών 30 δισ. ευρώ

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας 


