
ΒΑΖΕΙ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο 55χρονος Βρετανός 
δισεκατοµµυριούχος 
Μάικ Ασλεϊ, ιδιοκτήτης της 
ποδοσφαιρικής οµάδας 
Νιούκαστλ και ιδρυτής της 
αλυσίδας αθλητικών 
ειδών Sports Direct, ετοιµάζεται 
να επενδύσει στην Ελλάδα, 
είτε σε συνεργασία µε τα Attica 
Stores είτε αυτόνοµα

Σ
την τουλάχιστον τρίµηνη παράταση του 
νόµου Κατσέλη, µε εκ νέου νοµοθέτηση, 
αλλά µε βαθύ «µαχαίρι» στο ύψος της αξί-

ας της πρώτης κατοικίας που προστατεύεται από 
τον πλειστηριασµό, προσανατολίζονται κυβέρνη-
ση, θεσµοί και τράπεζες, καθώς 15 ηµέρες πριν 
από τη λήξη της ισχύος του δεν έχει βρεθεί η νέα 
φόρµουλα, βάσει της οποίας η δόση του δανεί-
ου θα επιδοτείται από το ∆ηµόσιο, όπως συµβαί-
νει στην Κύπρο. Η χρονική περίοδος της παρά-
τασης -συζητείται και το εξάµηνο, ωστόσο σκο-
ντάφτει στους θεσµούς- και οι αλλαγές αναµέ-
νεται, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
να «κλειδώσουν» εντός της εβδοµάδας, στο µπα-
ράζ συσκέψεων τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο 
όσο και στο πλαίσιο της Ελληνικής Ενωσης Τρα-
πεζών. Η συζήτηση γίνεται βάσει της πρότασης 
που έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση οι τράπε-
ζες (καθώς η τρόικα αντιδρά αρνητικά σε οποια-
δήποτε άλλη πρόταση, µε µεγαλύτερα δηλαδή 
όρια προστασίας), η οποία προβλέπει δύο βα-
σικές δοµικές αλλαγές: 
f Η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται µε βά-

ση την εµπορική (παρούσα) αξία και όχι την 
αντικειµενική.
f Για τον άγαµο ο πήχυς της αξίας του ακινήτου 
που θα προστατεύεται από τον πλειστηριασµό το-
ποθετείται έως τα 75.000 ευρώ και στα 100.000 
ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά. Σήµερα φτά-
νει τα 180.000 και 280.000 ευρώ, αντίστοιχα.  

Το θέµα χειρίζονται ο υπουργός Επικρατείας Αλέ-
κος Φλαµπουράρης και ο υφυπουργός παρά τω 

Πρωθυπουργώ ∆ηµήτρης Λιάκος. Η κυβέρνηση 
επιδιώκει την αύξηση της αξίας της πρώτης κατοι-
κίας, στα όρια όµως που έχουν θέσει οι τράπεζες, 
οι οποίες υποστηρίζουν ότι το εύρος της αύξησης 
που θα µπορούσε να συζητηθεί είναι της τάξεως 
των 5.000 ευρώ για τον άγαµο (σ.σ.: να φτάσει 
δηλαδή η προστασία για κατοικίες έως 80.000 ευ-
ρώ) και έως 10.000 ευρώ για την οικογένεια µε 
τρία παιδιά (σ.σ.: στα 110.000). 

 ΣΕΛ. 3

για το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών

Πυρετός διαβουλεύσεων κυβέρνησης, τραπεζών και θεσµών 

 ΣΕΛ. 12
Η ΑΝΟ∆ΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ 
Σε πλειστηριασµό βγαίνει 
στις 19 ∆εκεµβρίου το 
εµπορικό κέντρο Avenue, 
ιδιοκτησίας του Σταύρου 
Παπαγεωργίου, ο οποίος 
µέσω της εταιρείας Sanyo 
µεσουρανούσε µε τις 
επιχειρηµατικές του κινήσεις 
στη «χρυσή» εποχή του 
Χρηµατιστηρίου 

 ΣΕΛ. 9

Παράταση 90 
ηµερών στον 
νόµο Κατσέλη
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Με εντολή του υπουργού Οικονομίας 
Γ. ∆ραγασάκη ετοιμάζονται οι αρμόδιες 
διευθύνσεις, με στόχο την αξιοποίηση της 
κοινοτικής οδηγίας βάσει της οποίας θα 
εφαρμοστεί μόνιμος μηχανισμός τακτοποί-
ησης χρεών μισθωτών και συνταξιούχων   ΣΕΛ. 6-7

 ΣΕΛ. 4-5

Τρεις δράσεις
για 16.000 

θέσεις
εργασίας

Τα νέα προγράμματα ενίσχυσης της 
απασχόλησης, που παρουσιάζει σήμερα 
η «R», αφορούν νέους ηλικίας από 18 
έως και 29 ετών και η υλοποίησή τους 
θα «τρέξει» το πρώτο τρίμηνο του 2019


