
Η FOUR SEASONS 
ΠΑΕΙ ΜΥΚΟΝΟ
Ο Ουαλίντ Αµπου-Σουντ, διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας 
AGC Equity Partners, που εξα-
γόρασε τον Αστέρα Βουλιαγµέ-
νης, ετοιµάζει, σε συνεργασία 
µε το πολυτελές διεθνές brand, 
επένδυση στην περιοχή Καλό 
Λιβάδι στο Νησί των Ανέµων 

Σ
το στάδιο της συλλογής υπογραφών 
βρίσκεται η Κοινή Υπουργική Από-
φαση για την καταβολή του επιδό-

µατος ενοικίου αναδροµικά από την 1η 
Ιανουαρίου του 2019. Η Realnews πα-
ρουσιάζει σήµερα το περιεχόµενό της και 
τα εισοδηµατικά κριτήρια που κλείδωσαν 
για κάθε κατηγορία. Το εισοδηµατικό όριο 
για την επιδότηση ενοικίου είναι 7.000 ευ-
ρώ και για κάθε επιπλέον µέλος, είτε ενήλικο είτε 
ανήλικο, θα υπάρχει προσαύξηση 3.500 ευρώ 
έως τη συµπλήρωση των 21.000 ευρώ. Με αυ-
τή την αλλαγή αναµένεται να λάβουν περισσό-
τερα χρήµατα οικογένειες µε ιδιαίτερα χαµηλά 
εισοδήµατα, ενώ µεγαλύτερη θα είναι η στήρι-
ξη για τις µονογονεϊκές οικογένειες.

 Στόχος της αρµόδιας αναπληρώτριας υπουρ-
γού Κοινωνικής Ασφάλισης, Θεανώς Φωτίου, εί-
ναι να ανοίξει η πλατφόρµα για την υποβολή αι-
τήσεων το τρίτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου 

και να ενισχυθούν περισσότερα από 300.000 
νοικοκυριά. Η διάρκεια της χορήγησης του επι-
δόµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδε-
κα µήνες. 

 Το κονδύλι που θα διατεθεί για την επιδότη-
ση ενοικίου ανέρχεται τελικά σε 300 εκατ. ευρώ 
από 400 εκατ., καθώς τα υπόλοιπα 100 εκατ. θα 
διατεθούν για την επιδότηση στεγαστικού δανεί-
ου µε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Σηµειώνε-
ται ότι τα εισοδηµατικά κριτήρια για την επιδό-
τηση στεγαστικού δανείου θα είναι διαφορετι-

κά από αυτά της επιδότησης ενοικίου.
Το ποσό της επιδότησης ενοικίου θα κυµαίνε-

ται από 70 έως 210 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε 
τον αριθµό των µελών σε κάθε νοικοκυριό, τα 
εισοδηµατικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Το 
ποσό του επιδόµατος αναµένεται να είναι 70 ευ-
ρώ τον µήνα για µονοπρόσωπα και θα υπάρχει 
προσαύξηση 35 ευρώ τον µήνα για κάθε επιπλέ-
ον µέλος σε πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Οι δικαι-
ούχοι θα λάβουν οικονοµική ενίσχυση από 840 
ευρώ έως 2.520 ευρώ τον χρόνο.

 ΣΕΛ. 7

δικαιούχους, όπως περιγράφονται στην επικείµενη υπουργική απόφαση

Η «R» αποκαλύπτει τα ποσά, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους 

 ΣΕΛ. 13

ΙΝ∆ΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ 
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Η πορεία του Ινδού επιχειρη-
µατία Ταϊζούν Κορακιγουά-
λα, ο όµιλος του οποίου προ-
χωρά σε επιλεκτικές εξαγορές 
ελληνικών εταιρειών αρτοποι-
ίας και ζαχαροπλαστικής. 
Επόµενος στόχος τα Παγωτά 
∆ωδώνη

 ΣΕΛ. 10-11

Ολο το σχέδιο για 
το επίδοµα ενοικίου
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ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΣΙΑ
Μετά την «κόκκινη κάρτα» που έ-
δειξαν οι δανειστές, το οικονομικό 
επιτελείο επισπεύδει την αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του ∆ημοσίου προς συνταξι-
ούχους και προμηθευτές

 ΣΕΛ. 4-5

 ΣΕΛ. 3

«Βαρίδι» 
τα ακίνητα

για τις 
τράπεζες

Οι εποπτικές Αρχές της Φρανκφούρτης απαίτησαν 
από τις ελληνικές τράπεζες να υποβάλουν τον 
Μάρτιο στόχους για την πώληση των ακινήτων  που 
αγοράζουν από τους πλειστηριασμούς, γεγονός που 
φέρνει στο προσκήνιο την επιτάχυνση των εξώσεων 


