
ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ!
Τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική 
δαπάνη και για το 2020 για όσους 
συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη έως
700 ευρώ ετοιμάζεται να εξαγγείλει στο νέο 
πακέτο μέτρων η κυβέρνηση. Στο «καλάθι» 
και η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα
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Κυκλοφορούν
ελεύθεροι 

και… ωραίοι

Σε γνωστό κοσμικό στέκι της 
Κηφισιάς «γιόρτασε» την πρώτη 
μαύρη επέτειο του σκανδάλου της 
Folli Follie ο πρώην  διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, 
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Α∆ΕΛΦΟΚΤΟΝΟΣ 
∆ΙΑΜΑΧΗ
Η σφοδρή σύγκρουση και 
οι αλληλοκατηγορίες των 
ιδιοκτητών της Creta Farms 
αδελφών ∆οµαζάκη. Πώς η 
κρητική αλλαντοβιοµηχανία 
οδηγήθηκε σε ένα βουνό 
υποχρεώσεων, ύψους 157,6 
εκατ. ευρώ. Εν αναµονή του 
πορίσµατος ελέγχου που θα 
κρίνει το µέλλον της

Σ
τον έλεγχο των ξένων funds 
περνούν από τώρα και µέσα 
στους επόµενους µήνες, για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, «κόκκι-
να» στεγαστικά δάνεια και τα ακί-
νητα-υποθήκες, τα οποία, σε πο-
σοστό 50%, αποτελούν πρώτες κα-
τοικίες των δανειοληπτών. Η συ-
νολική αξία των πακέτων πώλησης 
-για το 2019- των µη εξυπηρετού-
µενων στεγαστικών δανείων που 
διαπραγµατεύονται οι ελληνικές 
τράπεζες µε ξένα funds και εται-
ρείες ανέρχεται στα 5-6 δισ. ευ-
ρώ και ήδη η πρώτη συναλλαγή 
θα γίνει µέσα στον επόµενο µήνα. 

Ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews αναφέρουν ότι το 2019 
θα πωληθούν -καθώς και η τιτλο-
ποίηση αποτελεί πώληση- 100.000 
«κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, που 
αντιστοιχούν σε 90.000 δανειολή-
πτες, και το 50% των εν λόγω δα-

νείων -50.000 τεµάχια- φέρουν ως 
ενέχυρο πρώτες κατοικίες. Το µέσο 
ύψος των συγκεκριµένων δανείων 

ξεκινά από 50.000 ευρώ και φτά-
νει στα 80.000 ευρώ.

Ενα σηµαντικό ποσοστό από τα 

δάνεια αυτά πληροί, σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, τις προϋποθέσεις 
ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασί-
ας και λήψης της κρατικής επιδότη-
σης, το οποίο όµως προβλέπει πως, 
αν ένας δανειολήπτης δεν πληρώ-
σει 3 συνεχόµενες δόσεις, χάνο-
νται η επιδότηση και η προστασία 
και µέσα σε 30 ηµέρες είτε η τρά-
πεζα είτε το ξένο fund -ανάλογα σε 
ποιον ανήκει το δάνειο- θα προχω-
ρά στον πλειστηριασµό της πρώ-
της κατοικίας. 

Εκπρόσωποι των ξένων εταιρει-
ών, οι οποίες έχουν ήδη έδρα στην 
Ελλάδα, τονίζουν στην «R» ότι ετοι-
µάζουν µια σειρά από λύσεις για 
τους δανειολήπτες, οι οποίες δεν 
στηρίζονται σε απλές ρυθµίσεις 
του δανείου, αλλά σε πιο δραστι-
κά µέτρα, που ορισµένα εξ αυτών 
οδηγούν στην αλλαγή κατοικίας, 
µέσω της πώλησης του ακινήτου.
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100.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας 5-6 δισ. ευρώ

Εντός του 2019 οι τράπεζες θα πουλήσουν σε εταιρείες διαχείρισης 

ΤΟ SOHO CLUB 
ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
Το Νησί των Ανέµων 
επέλεξε ο Αµερικανός 
δισεκατοµµυριούχος και 
ιδιοκτήτης των διάσηµων 
clubs Ρόναλντ Μπερκλ, ο 
οποίος αγόρασε το 60% 
του θρυλικού Scorpios. 
Η συνολική επένδυση, 
συµπεριλαµβανοµένου και 
του τιµήµατος, αγγίζει τα 60 
εκατ. ευρώ
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50.000
πρώτες

κατοικίες
στα ξένα funds
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