Οι Αθηναίοι
γίνονται…
ξενοδόχοι

Πωλούν μονοκατοικίες και μεγάλα
διαμερίσματα στα προάστια για να αγοράσουν
δύο και τρία ακίνητα στο κέντρο της
πρωτεύουσας με σκοπό τη βραχυχρόνια
ενοικίαση τύπου Airbnb. ∆ιπλασιασμός
των τιμών σε Παγκράτι και Κυψέλη

 ΣΕΛ. 10-11

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ

 ΣΕΛ. 4-5

Οι αστοχίες στις αποκρατικοποιήσεις
των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας,
με αιχμή τη ∆ΕΗ, βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συζήτησης με τους
εκπροσώπους της τρόικας. Τι ζήτησαν
από την ελληνική κυβέρνηση
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ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ «FORΒES»
Ποιος είναι ο Ελληνοαµερικανός
επιστήµονας, συνιδρυτής και
πρόεδρος της φαρµακευτικής
εταιρείας Regeneron
Pharmaceuticals, Γιώργος
Γιανκόπουλος, ο οποίος
συµπεριελήφθη στη διάσηµη
λίστα µε όπλο την περιουσία
1,2 δισ. δολαρίων που διαθέτει

150.000 δανειολήπτες πρέπει να περιµένουν µέχρι τον Σεπτέµβριο

για να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθµίσεις του νέου πλαισίου

Σ

 ΣΕΛ. 8

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ AVANTIS
Η Λένγκα Γρηγοριάδου,
σύζυγος του ιδιοκτήτη της
γνωστής οινοποιητικής
επιχείρησης, «πάντρεψε» το
σταφύλι µε την οµορφιά και τα
προϊόντα της µε την επωνυµία
«Lenga Grape Spa» εξάγονται
σε Γερµανία, Ολλανδία,
Νορβηγία και Κύπρο

 ΣΕΛ. 3

ε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται 150.000 δανειολήπτες
µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων
µε εγγύηση την πρώτη κατοικία, οι
οποίοι, ακόµα κι αν θέλουν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας,
δεν µπορούν, καθώς η πλατφόρµα
υποδοχής των αιτήσεων δεν είναι
έτοιµη και το σύστηµα αδυνατεί να
τους εξυπηρετήσει, ενώ οι Βρυξέλλες
δεν έχουν δώσει ακόµη την έγκρισή
τους για την κρατική επιδότηση της
µηνιαίας δόσης.
Η κυβέρνηση δεσµεύθηκε ότι το
ηλεκτρονικό σύστηµα θα ξεκινήσει να
λειτουργεί στο τέλος Ιουνίου, ωστόσο τραπεζικές πηγές, µιλώντας στη
Realnews, υποστηρίζουν ότι «η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα ξεκινήσει να
λειτουργεί πλήρως στις αρχές Σεπτεµβρίου». Εν συνεχεία η κυβέρνηση έχει
δεσµευθεί ότι θα υπάρξει νέος, ενιαίος -για πάσης φύσεως χρέη και οφειλές- πτωχευτικός νόµος για τα φυσικά
πρόσωπα. Η καθυστέρηση βρέθηκε

Καθυστερεί

η προστασία της
πρώτης κατοικίας
στο επίκεντρο των συζητήσεων ανάµεσα στους εκπροσώπους της τρόικας και του οικονοµικού επιτελείου
τις προηγούµενες ηµέρες στις συναντήσεις που έγιναν στο υπουργείο
∆ικαιοσύνης. Η πρόταση του οικονοµικού επιτελείου για χειρόγραφη
υποβολή των αιτήσεων προκάλεσε,
όπως εξηγούν πηγές που συµµετεί-

χαν στις διαπραγµατεύσεις, τη σφοδρή αντίδραση των τροϊκανών, οι
οποίοι ξέκοψαν κάθε κουβέντα και
κάλεσαν τους υπουργούς και τους
συνεργάτες τους να επισπεύσουν τη
διαδικασία προετοιµασίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
Μπορεί µέχρι τις ευρωεκλογές
να έχει «παγώσει» η διεξαγωγή των

πλειστηριασµών, ωστόσο οι τράπεζες αµέσως µετά θα προχωρήσουν
µε πιο γοργούς ρυθµούς στην υλοποίησή τους και, όπως εξηγεί στην
«R» τραπεζική πηγή, «οι πλειστηριασµοί θα αυξηθούν σηµαντικά από τις
αρχές Σεπτεµβρίου και θα µετατοπιστούν σε ακίνητα µικρότερης αξίας, ακόµη και σε πρώτες κατοικίες».

