
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ  
ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΈΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας σε 70.000 
ακίνητα του Δημοσίου που έχουν 
καταπατηθεί από ιδιώτες δίνει το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών που θα 
κατατεθεί τέλος Σεπτεμβρίου στη Βουλή 
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Σ
ε τρεις ομάδες -νέους, συνταξιούχους και 
αδύναμους οικονομικά πολίτες- αναμένε-
ται να απευθυνθεί ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθεση Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που έχει 
δεχθεί από το οικονομικό επιτελείο, ανακοινώ-
νοντας μέτρα για την ενίσχυσή τους. Mπροστά 
στο κύμα ακρίβειας, προτεραιότητα για νέα μέ-
τρα στήριξης θα δώσει η κυβέρνηση στους νέ-
ους, που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν φθη-
νή στέγη και εργασία, στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, όπως είναι οι πολύτεκνοι, τα άτομα 
με αναπηρία με χορήγηση νέας επιταγής ακρί-
βειας και οι άνεργοι που πλήττονται από το αυ-
ξημένο κόστος διαβίωσης, και στους συνταξι-
ούχους, οι οποίοι θα ωφεληθούν το 2023 από 
την αύξηση των συντάξεων από 6% έως 7% για 
πρώτη φορά μετά από 12 έτη, αλλά και από την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί 
στις μειώσεις φόρων στις οποίες προχώρησε η 
κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, θα ανακοι-
νώσει την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης για τους συνταξιούχους και τους εργαζομέ-
νους στο Δημόσιο, ενώ θα σκιαγραφήσει τις νέ-
ες φορολογικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει για 
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η κυβέρνηση στη 
βοήθεια στους νέους και γι’ αυτό πρόκειται να 
ανακοινωθεί ένα ευρύ σχέδιο που θα προβλέ-
πει τη χορήγηση άτοκων δανείων για την αγο-

ρά ή την επισκευή πρώτης κατοικίας και την επι-
δότηση ενοικίου σε νέα ζευγάρια. Στόχος είναι 
να αποκτήσουν φθηνή στέγη οι νέοι, ενώ η κε-
ντρική φιλοσοφία θα είναι παρόμοια με τα στε-
γαστικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών κρα-
τών (Ισπανίας, Πορτογαλίας κ.ά.), όπου τα νέα 
ζευγάρια έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές 
για την απόκτηση στέγης με ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης, οι βασικές επιλογές που εξετάζο-
νται για την απόκτηση φθηνής στέγης από νέα 
ζευγάρια είναι:
 fΕπιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς πρώ-
της κατοικίας.
fΕπιδότηση επιτοκίου για δάνειο επισκευής 
πρώτης κατοικίας.
fΕπιδότηση ενοικίου με εισοδηματικά και κοι-
νωνικά κριτήρια. Εξετάζεται να αφορά και σπί-
τια φοιτητών.
fΜακροχρόνια μίσθωση και αγορά σπιτιού 
στη συνέχεια με έκπτωση τιμής ίσης με τα κα-

ταβαλλόμενα ενοίκια (rent to own).
Παράλληλα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη 

διευκόλυνση των νέων στην εξεύρεση εργασίας, 
ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ληφθούν νέα 
μέτρα για την επιστροφή νέων επιστημόνων στη 
χώρα. Ακόμη, μετά από 12 χρόνια θα «ξεπαγώ-
σουν» οι συντάξεις για περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο συνταξιούχους, που θα δουν από 
την 1η Ιανουαρίου αυξήσεις που, όπως εκτιμά-
ται, θα κυμαίνονται από 6% έως και 7%, ενώ θα 
καταργηθεί και η εισφορά αλληλεγγύης που πα-
ρακρατείται για όσους έχουν ετήσια εισοδήμα-
τα άνω των 12.000 ευρώ τον χρόνο. Για τις ευά-
λωτες κατηγορίες θα υπάρξουν στοχευμένα μέ-
τρα ενίσχυσης, όπως επιταγή ακρίβειας με βά-
ση το μοντέλο του περασμένου Πάσχα, αύξηση 
της επιδότησης στεγαστικού δανείου για πρώ-
τη κατοικία, αλλά και του επιδόματος θέρμαν-
σης. Η επανάληψη ενός τρίτου γύρου επιδότη-
σης καυσίμων θα εξαρτηθεί από τις τιμές που 
θα διαμορφωθούν το φθινόπωρο. 

για να στηριχθούν νέοι, συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

NΈΈΣ ΈΠΈΝΔΎΣΈΙΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΎΡΙΣΜΟ 
Την επέκτασή της στη χώρα μας 
σχεδιάζει η ισραηλινών συμφερόντων 
αλυσίδα ξενοδοχείων Fattal. Ο 
όμιλος, που έγινε ευρέως γνωστός 
από την επικράτησή του στον 
πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη 
μακροχρόνια εκμίσθωση του 
ξενοδοχείου «Esperia Palace», 
«σκανάρει» ξενοδοχειακές μονάδες 
σε δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς, όπως η Κρήτη,  
η Ζάκυνθος και η Κως

Το σχέδιο ενισχύσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ  ΣΕΛ. 3

Σε ολικό «λίφτινγκ» της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς 
προχωρoύν το υπουργείο Ανάπτυξης 
και το ΤΑΙΠΕΔ. Ταυτόχρονα, η ΔΙΜΕΑ 
αναβαθμίζει τις υποδομές της, ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της 

 ΣΕΛ. 8-9

Ιδιώτες στη 
μάχη κατά του 

παράνομου 
εμπορίου

www.real.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Ερχεται νέο 
πακέτο μέτρων 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ  
ΜΈ ΚΙΝΈΖΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική 
αγορά δίνει ο παγκόσμιος 
ηγέτης στην τεχνολογία έξυπνων 
ρολογιών και υγείας Zepp 
Health, μέσω της θυγατρικής 
του, Whale Microelectronics. Η 
πρωτοπόρος εταιρεία ανακοίνωσε 
τη δημιουργία κέντρου έρευνας 
και ανάπτυξης στην Αθήνα, με 
σκοπό την κατασκευή σύγχρονων 
μικροεπεξεργαστών και 
συστημάτων για τα smartwatches 
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