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Με µια κίνηση µατ, ο πρόεδρος 
του Οµίλου ΑΝΤ1 ενίσχυσε τα 
κεφάλαια της εταιρείας κατά 180 
εκατ. ευρώ µετά την πώληση 
των θυγατρικών σε Σερβία και 
Μαυροβούνιο, εδραιώνοντας 
έτσι την ηγετική θέση του οµίλου 
στον τοµέα της ενηµέρωσης 
και της ψυχαγωγίας

Σ
τον πλειστηριασµό 2.000 πρώτων κατοι-
κιών, αντικειµενικής αξίας 100.000 ευρώ, 
θα προχωρήσουν εντός του πρώτου εξα-

µήνου του 2019 οι τράπεζες, καθώς το µέτρο 
της εκπλειστηρίασης ακουµπά πλέον µεσαία δι-
αµερίσµατα -πρώτες κατοικίες- των 80-100 τ.µ. 
Η διεξαγωγή πλειστηριασµών πρώτης κατοικί-
ας υπαγορεύεται από τις δεσµεύσεις για δραστι-
κή µείωση των «κόκκινων» δανείων που έχουν 
αναλάβει τα πιστωτικά ιδρύµατα έναντι του Ενι-
αίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM), βάσει των 
οποίων το 20% της µείωσης των µη εξυπηρετού-
µενων δανείων κατά 50 δισ. ευρώ την τριετία 
2019-2021, δηλαδή 10 δισ. ευρώ, θα προέλθει 
από τους πλειστηριασµούς. Τα τείχη προστασί-
ας της πρώτης κατοικίας «γκρεµίζονται» συνο-
λικά, µε δεδοµένο ότι η ευρωπαϊκή πλευρά των 
δανειστών επιµένει και στην πλήρη κατάργηση 
του προστατευτικού πλαισίου που προσφέρει 
ο νόµος Κατσέλη-Σταθάκη, όπως ισχύει σήµε-
ρα, και αντικατάστασή του µε όρια προστασί-
ας ως προς την αξία του ακινήτου χαµηλότερα 
των 100.000 ευρώ. Για να βγει ένα ακίνητο στον 

πλειστηριασµό, πρέπει το δάνειο (στεγαστικό, 
καταναλωτικό, µικρο-εταιρικό), στο οποίο έχει 
δοθεί ως εγγύηση να καταγγελθεί από την τρά-
πεζα. Από τη στιγµή της καταγγελίας του «κόκ-
κινου» δανείου µεσολαβούν 6-7 µήνες για να 
γίνει ο πλειστηριασµός. 

Συνολικά για το 2019 οι τράπεζες έχουν δε-
σµευθεί στον SSM πως θα προχωρήσουν σε 
30.000 πλειστηριασµούς. Σε αντίθεση µε τους 

πλειστηριασµούς που πραγµατοποιήθηκαν από 
τον Μάρτιο του 2018 έως και σήµερα και αφο-
ρούσαν αστικά ακίνητα υψηλής αντικειµενικής 
αξίας (σ.σ.: πάνω από 250.000 ευρώ κατά µέ-
σο όρο), εµπορικά και βιοµηχανικά ακίνητα, το 
2019 ο πήχυς της αξίας του ακινήτου κατεβαί-
νει κατακόρυφα και βάζει στο κάδρο ακίνητα 
που αποτελούν εγγύηση σε ένα µέσο στεγαστι-
κό δάνειο της τάξης των 90.000-120.000 ευρώ. 
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για µπαράζ πλειστηριασµών το α’ εξάµηνο του 2019

Αφόρητες πιέσεις από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες 
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Ο ΜΙ∆ΑΣ ΤΗΣ 
WALL STREET
Ο 72χρονος Ελληνοαµερικα-
νός επιχειρηµατίας Ντιν Μη-
τρόπουλος, µε περιουσία 2,5 
δισ. δολαρίων και µια θέση 
στη λίστα «Forbes», θα πρω-
τοστατήσει στο συνέδριο της 
Capital Link για την Ελλάδα, οι 
εργασίες του οποίου ξεκινούν 
αύριο στη Νέα Υόρκη
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Στο «σφυρί» 
2.000 πρώτες 
κατοικίες

www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΕΝΤΟΛΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
Η ηγεσία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους καλεί εγγράφως τους 
φορείς του ∆ημοσίου να πληρώ-
σουν 2 δισ. ευρώ τρέχουσες οφει-
λές προς τρίτους μέχρι τις 28 ∆ε-
κεμβρίου 2018 ΣΕΛ. 6-7
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ΠΟΙΟΙ 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ

ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ 2018

Η «R» παρουσιάζει αναλυτικά τις 29 κατη-
γορίες μισθωτών δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, αυτοαπασχολούμενων και νέων 
ασφαλισμένων (μετά την 1η/1/1993) που 
έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης 


