
ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ποδαρικό με ανατιμήσεις 
έως 7% στο ράφι κάνει ο 
Σεπτέμβριος. Η αναλυτική λίστα 
με τα βασικά προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης που ακριβαίνουν
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Σ
την τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρω-
ση του τελικού σχεδίου χορήγησης φθη-
νών στεγαστικών δανείων σε νέους κάτω 

των 40 ετών, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο επεξεργάζεται 
από την πλευρά του το υπουργείο Επικρατείας, 
οι επιτελείς του οποίου έχουν αναλάβει τον συ-
ντονισμό μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπε-
ζών. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων 
πλευρών έχουν ενταθεί τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες και το αργότερο στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδας αναμένεται, σύμφωνα με πηγές, να 
«κλειδώσουν» και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ού-
τως ώστε να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουρ-
γό στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση του σχεδίου θα διαδραματίσει η Δη-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ). 

Το πρόγραμμα
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, το κονδύλι που θα διαθέσει το Δημό-
σιο για τη στεγαστική στήριξη των συγκεκριμέ-

νων ηλικιακών ομάδων αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στα 700 εκατ. ευρώ και τα δάνεια θα εί-
ναι συγχρηματοδοτούμενα ως εξής: 

 Σε κάθε δάνειο, το 75% της αξίας του θα το 
καλύπτει το Δημόσιο και το υπόλοιπο 25% θα 
προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. 

 Το Δημόσιο θα επιδοτεί τους τόκους για το 
75% του ύψους του δανείου που θα λάβουν οι 
δικαιούχοι και για το υπόλοιπο 25% ο τόκος θα 
πληρώνεται στην τράπεζα. 

 Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ακριβής περί-
μετρος των δικαιούχων δεν έχει «κλειδώσει», 
ωστόσο εκτιμάται ότι το μέτρο θα αφορά από 
12.000 έως 15.000 ενδιαφερόμενους.

 Το ύψος του δανείου ανά δανειολήπτη (είτε 
ατομικά είτε οικογενειακά) δεν θα είναι απερι-
όριστο, καθώς αναμένεται να υπάρξει ανώτα-
το όριο, της τάξης είτε των 100.000 ευρώ είτε 
των 120.000 ευρώ. 

 Θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια με ανώ-
τατο και κατώτατο όριο, χωρίς το ανώτατο όριο 
να ξεπερνά ένα μέσο εισόδημα με βάση τα δε-
δομένα της ελληνικής αγοράς. 

 Τα δάνεια θα αφορούν την αγορά πρώτης 
κατοικίας, αλλά και την επισκευή αυτής, εφό-
σον υπάρχει. 

Αλλες δράσεις
Το πρόγραμμα στέγασης, με αιχμή τους νέους, 
θα περιλαμβάνει και άλλες δράσεις, όπως επι-
δότηση ενοικίου, μακροχρόνια μίσθωση και εν 
συνεχεία αγορά της κατοικίας με γενναία έκπτω-
ση και ειδική μέριμνα για τους οικονομικά ευ-
άλωτους, ενώ θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό 
του από το αποθεματικό του Ενιαίου Λογαρια-
σμού για την Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής, 
το οποίο ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ και βρίσκε-
ται στη διάθεση του τ. ΟΑΕΔ. Η ανάγκη στήρι-
ξης της στέγασης είναι πλέον επιτακτική, καθώς 
η ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων, 
με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα υπάρ-
ξει ετήσια αύξηση τιμών 4,5% έως και το 2027, 
σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς της 
αγοράς, αποθαρρύνει τις νέες και παραγωγικές 
οικονομικά ηλικίες να προχωρήσουν στην από-
κτηση στέγης.

περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο στέγασης που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ  
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι τομείς της βιοεπιστήμης και του 
τουρισμού βρίσκονται στην κορυφή 
του συστήματος καινοτομίας των 
γνωστών startups στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Elevate 
Greece. Τι δηλώνει για τις ευκαιρίες 
που ανοίγονται στην «R»  
ο υφυπουργός Ανάπτυξης  
και Επενδύσεων, αρμόδιος για  
την Ερευνα, την Καινοτομία και  
την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας

Ατοκα δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους κάτω των 40 ετών  σελ. 5

Οι συναντήσεις του 
οικονομικού επιτελείου  
με τους εκπροσώπους των 
οίκων αξιολόγησης Moody’s, 
Fitch, S&P και DBRS. 
Οι ημερομηνίες-σταθμοί
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Τέσσερα κρίσιμα 
ραντεβού

για την επενδυτική
βαθμίδα
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Ολο το πρόγραμμα
για φθηνή στέγη
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ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ  
Η «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ»
Μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται 
να έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες της συμφωνίας, βάσει 
της οποίας η Premia και η Sterner 
Stenhus Greece αναλαμβάνουν τα 
ακίνητα, καθώς και την εμπορική 
και παραγωγική δραστηριότητα 
της οινοποιίας συμφερόντων του 
Κωνσταντίνου Μπουτάρη, μετά 
την απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας για 
επικύρωση του σχεδίου 
εξυγίανσης
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