
ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ… ΛΑΘΗ
Μετά τους ένστολους, το Γενικό Λογιστήριο 
κάνει «φύλλο και φτερό» 16.000 περιπτώσεις 
συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων, για 
να διαπιστώσει αν τους δόθηκαν λιγότερα 
ή περισσότερα χρήματα. Οι αποκλίσεις 
κυμαίνονται μεταξύ 60 και 300 ευρώ! 
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ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
ΣΤΗΝ CRETA FARMS
Στα χέρια του Μανόλη ∆οµαζάκι 
πέρασε η εταιρεία, µετά την 
εκπαραθύρωση του αδελφού 
του, Κωνσταντίνου, από τη γενική 
συνέλευση των µετόχων, παρά το 
γεγονός ότι συνεχίζουν να κατέχουν 
40% έκαστος. Η επόµενη ηµέρα 
περνά από τις τράπεζες 

Σ
τα τέλη Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν 
έµπρακτα οι πρώτες ρυθµίσεις µη 
εξυπηρετούµενων δανείων µε εγ-

γύηση την πρώτη κατοικία του δανειο-
λήπτη, παρά το γεγονός ότι αύριο, 1η 
Ιουλίου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα για την υποβολή της σχετικής αίτη-
σης για την ένταξη στο νέο πλαίσιο προ-
στασίας από τους πλειστηριασµούς. Η 
αδυναµία της άµεσης ρύθµισης του µη 
εξυπηρετούµενου δανείου (στεγαστικού, επιχει-
ρηµατικού, επισκευαστικού, καταναλωτικού µε 
υποθήκη την πρώτη κατοικία) οφείλεται στο γε-
γονός ότι το κράτος δεν µπορεί να επιδοτήσει τη 
µηνιαία δόση όσο η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγω-
νισµού της Κοµισιόν δεν δίνει την έγκριση για τη 
στήριξη µε χρήµατα του ∆ηµοσίου και οι εκτιµή-
σεις την τοποθετούν χρονικά προς το τέλος Ιου-
λίου. Εν συνεχεία, χρειάζονται δύο µήνες για να 
πάρει ο δανειολήπτης την τελική ρύθµιση του δα-

νείου. Το νέο πλαίσιο είναι αυστηρό, διευκολύνει 
χιλιάδες δανειολήπτες, ωστόσο κρύβει και αρκε-
τές παγίδες, τις οποίες πρέπει να προσέξουν όσοι 
επιδιώξουν την ένταξη σε αυτό. Η Realnews πα-
ρουσιάζει έναν οδηγό επιβίωσης και σταχυολο-
γεί 20 µυστικά του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλει-
στηριασµό. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: 
f Ο πλειστηριασµός «παγώνει» όχι µε την υπο-
βολή και µόνο της αίτησης, αλλά όταν µετά τη δι-

ασταύρωση όλων των στοιχείων, φορολογικών 
και τραπεζικών, ο δανειολήπτης κριθεί επιλέξιµος 
και µέχρι να πάρει τη ρύθµιση.
f Οταν ξεκινήσει η ρύθµιση, αν δεν πληρώσει 
τρεις συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις, τότε χάνεται 
η ρύθµιση και οι τράπεζες µπορούν να πλειστη-
ριάσουν το ακίνητο σε έναν µήνα. 
f Η µηνιαία δόση επιδοτείται από το κράτος από 
20% έως και 50% για τα στεγαστικά και 30% για 
τα επιχειρηµατικά δάνεια.
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ενόψει της υποβολής των αιτήσεων, που ξεκινά αύριο

Τα 20 µυστικά του νέου πλαισίου προστασίας 

«ΝΤΥΝΕΙ» ΤΟΝ 
ΟΙΚΟ CHANEL! 
Η δραµινή επιχείρηση 
µαρµάρων Παυλίδης 
επενδύει µε λευκό µάρµαρο 
ουρανοξύστες στη Νέα 
Υόρκη, αλλά και τα πολυτελή 
καταστήµατα του γαλλικού 
οίκου µόδας στο Μανχάταν και 
στο Μπέβερλι Χιλς. Τι δηλώνει 
στην «R» o επικεφαλής της, Χρ. 
Παυλίδης
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Οδηγός επιβίωσης
για την 1η κατοικία
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Πολυτελείς μονοκατοικίες στα Χανιά 
αγοράζουν οι πολίτες της ασιατικής 
χώρας, πληρώνοντας μέχρι και 1 
εκατ. ευρώ. Επόμενοι προορισμοί 
η Χαλκιδική, η Καβάλα και η 
Αλεξανδρούπολη 

Βίζα μέσω 
Κρήτης

αποκτούν 
οι Κινέζοι


