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 Άποψη

 Για άλλη µία φορά, ο... 
πολιτικός βρίσκει «λύση» 
στον υπουργό. Η κατα-
κραυγή που ξεσήκωσε το 
χωροταξικό νοµοσχέδιο, 
το οποίο έδινε το ελεύθε-
ρο στην ανεξέλεγκτη δό-
µηση, στην πρώτη του εκ-
δοχή, αντί να οδηγήσει 
τον αρµόδιο υπουργό στη 
διόρθωσή του, οδήγησε 
απλώς στην αλλαγή του 
προσώπου που θα έχει 
την ευθύνη της ασυδο-
σίας. Αντί του υπουργού 
Περιβάλλοντος, θα είναι 
ο δήµαρχος! Και, επειδή 
οι δύο εξουσίες... διαπλέ-
κονται µέσω της πολιτικής 
και της οικονοµίας µε τον 
γνωστό τρόπο, γίνεται 
φανερό ότι 

 Πακέτο παρεµβάσεων για την «ανάνηψη» της 
ηµιθανούς, λόγω της εξοντωτικής φορολόγησης, 
αγοράς των ακινήτων ετοιµάζει το ΥΠΟΙΚ. 
Οι διορθώσεις αφορούν την κατάργηση του παραλογισµού 
του πόθεν έσχες στις αγορές µε βάση τις εκτός αγοράς 
αντικειµενικές τιµές, την οριζόντια µείωσή τους έως 30% 
και το «ξεπάγωµα» των πλειστηριασµών µε χαµηλότερες 

τιµές εκκίνησης. Ακόµα και µετά τη διευθέτηση των 
ζητηµάτων µε τον δαιδαλώδη φόρο υπεραξίας ακινήτων, 
οι µεταβιβάσεις παραµένουν ουσιαστικά «βαλτωµένες». 
Οι αλλαγές θα επηρεάσουν θετικά και τους τραπεζικούς 
ισολογισµούς, εν όψει των ευρωπαϊκών stress tests. 
Στο υπουργείο Οικονοµικών οµολογούν ότι, χωρίς ενεργή 
αγορά ακινήτων, η οικονοµία δεν µπορεί να ανακάµψει. 
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Θα φταίνε 
οι δήµαρχοι, 
κ. υπουργέ;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 Ισχυροποιείται ο περιφερειακός της ρόλος.
 Αυξάνεται η ανταγωνιστική ένταση µε Τουρκία.

Επιστροφή 
Γιούνκερ 
στα κέντρα 
αποφάσεων
Πιέσεις στη Σύνοδο 
Κορυφής για διακριτική 
«χαλάρωση» στο 
Σύµφωνο Σταθερότητας.
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  ΣΕΛ. 8-9

Το µεγάλο 
παζάρι για να 
µη στηθούν 
πρόωρες 
κάλπες
Από 28 βουλευτές 
εξαρτάται η εκλογή 
του νέου Προέδρου 
∆ηµοκρατίας.
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 Ισχυροποιείται ο περιφερειακός της ρόλος.

Το νέο περιβάλλον ευκαιριών 
και κινδύνων για την Ελλάδα

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΠΑΝΕ ΤΑ 
ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ 
ΕΠΙΚΕΡ∆ΕΣΤΕΡΟ 
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ   ΣΕΛ. 29

 ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Νέα μέτρα για να ανέβουν 
οι τιμές των ακινήτων
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> Ο ελληνικής καταγωγής 
Jamie Dimon στο Μαξίµου 
για οµόλογα - επενδύσεις.

> > Ο ελληνικής καταγωγής Ο ελληνικής καταγωγής 

Τι ψάχνει 
στην Αθήνα 
το αφεντικό 
της J.P. Morgan
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ΑΠΑΤΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

«Βιομηχανία» 
εξαπάτησης επιχειρήσεων 

και ιδιωτών

 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ χρηµατοδότησης από το εξωτερικό µε παραποιηµένα 
ή παράνοµα έγγραφα εκµεταλλεύονται «τρύπες» στο σύστηµα.

 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ πλαστών εγγυητικών επιστολών που αποκάλυψαν οι Αρχές 
αποτελεί µόνο την κορυφή του παγόβουνου.
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Τραπεζικός πανικός 
στη Βουλγαρίαστη Βουλγαρίαστη Βουλγαρία
  Υπό κατάρρευση οι δύο µεγαλύτεροι βουλγαρικοί 
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> Η γεωπολιτική αστάθεια, 
τα χαµηλά τετραετίας και 
οι προβλέψεις των ειδικών.

Η γεωπολιτική αστάθεια, Η γεωπολιτική αστάθεια, 

Ο γρίφος 
του χρυσού 
και το δίληµµα 
των επενδυτώντων επενδυτών
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