
Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑΒΟΛΟΥ
«Οι ΗΠΑ είναι πολύ σκληρές µε 
όσους κρύβουν χρήµατα και ελπί-
ζουµε αυτό να µεταφερθεί και στην 
Ελλάδα», τονίζει σε συνέντευξή 
του στην «R» ο Μπράντλεϊ Μπέρ-
κενφελντ, πρώην τραπεζίτης της 
UBS, οι αποκαλύψεις του οποίου 
οδήγησαν στην άρση του απορρή-
του των ελβετικών τραπεζών

T
ο πρόγραµµα που εφάρµοσε η Κύπρος 
όσον αφορά την προστασία της πρώτης 
κατοικίας από τον πλειστηριασµό εξετά-

ζουν κυβέρνηση και τράπεζες, ενόψει της λή-
ξης της ισχύος του νόµου Κατσέλη την 31η ∆ε-
κεµβρίου 2018. 

Πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι 
στα εναλλακτικά σενάρια που βρίσκονται στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα 
είναι η βασική δοµή του προγράµµατος «Εστία» 
που εφαρµόζει η Λευκωσία και στηρίζεται σε 
δύο πυλώνες: Αφενός στο «κούρεµα» σηµαντι-
κού ποσού του δανείου από την πλευρά των 
τραπεζών, αφετέρου στην κρατική επιδότηση 
του 1/3 της δόσης που θα κληθεί να καταβάλει 
στην τράπεζα ο δανειολήπτης εφόσον ενταχθεί 
στο πρόγραµµα. Παράµετρος στην οποία συµ-
φωνεί και η τρόικα, υπό τον όρο να αποσυρθεί 
ο νόµος Κατσέλη, ο οποίος είναι ταυτισµένος µε 
την κατάχρηση των προστατευτικών του διατά-
ξεων από µεγάλη µερίδα στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών. Το νέο πρόγραµµα προσφέρει ευελιξία 
και υπάρχει ενδεχόµενο να µην απαιτηθεί νο-
µοθετική ρύθµιση. 

f Η τράπεζα, µέσω δύο ανεξάρτητων εκτιµη-
τών, θα αποτιµήσει την παρούσα αξία του ακι-
νήτου (σ.σ.: αυστηρά της πρώτης κατοικίας) 
που αποτελεί εγγύηση στο «κόκκινο» στεγαστι-
κό δάνειο. Εν συνεχεία, θα καλέσει τον δανειο-
λήπτη να αποπληρώσει το ποσό που αντιστοι-
χεί στην παρούσα αξία και όχι το αρχικό δά-
νειο. Το ποσό µεταξύ της παρούσας αξίας του 
ακινήτου και του αρχικού ύψους του δανείου 

θα «κουρευτεί». 
f Το νέο δάνειο θα έχει ανώτερο όριο επιτο-
κίου. Το πλαφόν στο πρόγραµµα της Κύπρου 
έχει οριστεί στο 3,5%. 
f Η αποπληρωµή του δανείου θα µπορεί να 
γίνει σε έως και 25 χρόνια.  
f Ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει τις 
δόσεις που του αναλογούν, χωρίς καµία καθυ-
στέρηση. ∆ιαφορετικά, θα χάνει τη ρύθµιση. 
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τα «κόκκινα» δάνεια η Λευκωσία. Τι προβλέπει για «κούρεµα», δόσεις και επιτόκιο 

Κυβέρνηση και τράπεζες επεξεργάζονται το πρόγραµµα που εφάρµοσε για 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ
40 ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η ελληνική εταιρεία διαχείρι-
σης ακινήτων Blueground δρα-
στηριοποιείται ήδη σε 9 πόλεις 
παγκοσµίως και ετοιµάζει δυ-
ναµική επέκταση, µε στόχο την 
επόµενη 5ετία να καταφέρει να 
αποκτήσει 50.000 ακίνητα. Τι 
δηλώνει στην «R» ο επικεφα-
λής της εταιρείας στην Ελλάδα, 
Θάνος Γεραµάνης

 ΣΕΛ. 9

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Μοντέλο Κύπρου
για την πρώτη 
κατοικία  
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ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Πάνω από 150.000 επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα θα λάβουν 300 εκατ. ευρώ από ε-
πιστροφές φόρου μέχρι το τέλος ∆εκεμβρίου, 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων. Για ποσά έως 10.000 
ευρώ δεν θα γίνει φορολογικός έλεγχος ΣΕΛ. 10-11
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Ελληνική… 
παροικία

στο Βερολίνο

Ολοένα και περισσότεροι Ελληνες επι-
χειρηματίες αλλά και ιδιώτες αγοράζουν 
ακίνητα στη γερμανική πρωτεύουσα, α-
ξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές ανά τετρα-
γωνικό. ∆εύτερη επιλογή η Λευκωσία


