
ΠΑΙΖΕΙ… ΜΠΑΛΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο Αραβας πρόεδρος της Μάντσε-
στερ Σίτι, Καλντούν Καλίφα Αλ 
Μουµπάρακ, στηρίζει µε χρηµα-
τοδότηση ελληνικές επιχειρήσεις 
µε κεφάλαια του κρατικού fund 
του Αµπου Ντάµπι, Mubadala 
Investment Company, του οποίου 
είναι διευθύνων σύµβουλος 

Σ
την οριζόντια εξωδικαστι-
κή ρύθµιση χρεών (δά-
νεια, οφειλές σε εφορία, 

ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε 
∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) µέσω της πλατ-
φόρµας του εξωδικαστικού  
βασίζεται ο νέος πτωχευτικός 
νόµος ιδιωτών, τον οποίο γρά-
φουν κυβέρνηση και τράπεζες 
και θα αντικαταστήσει τον νό-
µο Κατσέλη. Παράλληλα, ένα 
σκέλος του θα προβλέπει την επιδότηση της µη-
νιαίας δόσης του στεγαστικού δανείου από το 
κράτος για τα πλέον, όµως, ευάλωτα οικονο-
µικά νοικοκυριά. «Ψαλίδι» θα υπάρξει και στα 
όρια της αξίας της κατοικίας που θα προστατεύ-
εται µέσω της κρατικής επιδότησης, µε τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν ότι η αξία θα περιο-
ριστεί στα 100.000 ευρώ. Πίεση προς τους δα-
νειολήπτες για να επιλέξουν την εξωδικαστική 
ρύθµιση µέσω της πλατφόρµας και όχι τα δικα-
στήρια θα ασκήσει η κατάργηση της δυνατό-

τητας που δίνει σήµερα ο νόµος στον δικαστή 
να αποφασίζει την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας από τον πλειστηριασµό (άρθρο 9, πα-
ράγραφος 2 του νόµου Κατσέλη). 

Σε ό,τι αφορά την κρατική επιδότηση της δό-
σης, ασφαλείς πληροφορίες της Realnews ανα-
φέρουν ότι το κονδύλι ανέρχεται στα 200 εκατ. 
ευρώ και τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη συγκε-
κριµένη κατηγορία -των πλέον ασθενέστερων 
οικονοµικά- προκύπτουν µε βάση τους άξονες 
των εύλογων δαπανών διαβίωσης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής και κυµαίνονται από τα 

8.180 ευρώ ετήσιο εισόδηµα για ένα άτοµο έως 
τα 24.000 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά. 
Η κυβέρνηση πιέζει το ελάχιστο εισόδηµα -αυ-
τό του µονοπρόσωπου νοικοκυριού- να αυξη-
θεί κοντά στα 10.000 ευρώ, ωστόσο αυτό θα 
κριθεί στις διαβουλεύσεις και µε τους δανει-
στές. Το ∆ηµόσιο αναµένεται να καταβάλλει το 
1/3 της µηνιαίας δόσης του δανείου -το οποίο 
πρέπει να είναι συνδεδεµένο µόνο µε την πρώ-
τη κατοικία- και, σύµφωνα µε πηγές, το ποσό 
της επιδότησης θα κυµαίνεται από 50 έως 70 
ευρώ τον µήνα. 
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θα αντικαταστήσει τον νόµο Κατσέλη

Ολο το σχέδιο για τη ρύθµιση στεγαστικών δανείων, το οποίο 
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ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΑ 
Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ
Ο Ελληνοµεξικανός 
επιχειρηµατίας Ρικάρντο Φαρίας 
Νικολόπουλος επιδιώκει να 
µπει δυναµικά στην ελληνική 
αγορά των υδροπλάνων 
µέσω της αεροπορικής του 
εταιρείας Bi-National Air, 
που δραστηριοποιείται στις 
υπηρεσίες cargo
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Εξωδικαστικός
για την 1η κατοικία
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ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 
Πωλητήριο σε έξι μήνες θα βάζει 
εφεξής το Σώμα ∆ίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος σε ακίνητα, αυτοκίνητα, 
μετοχές και ομόλογα που έχει 
δημεύσει από υποθέσεις ξεπλύματος 
μαύρου χρήματος ΣΕΛ. 10-11
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«Μαγνήτης» 
για τους 

επενδυτές
τα logistics

Σε 1 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα κεφάλαια 
που θα επενδυθούν από ξένους ομίλους 
στον κλάδο των εμπορευματικών 
κέντρων σε Θριάσιο, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Πάτρα


