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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπές σε νόμο Κατσέλη, 
δάνεια και πλειστηριασμούς 

  ΣΕΛ. 7

 ∆ροµολογούνται σηµαντικές ανατροπές 
στο ισχύον καθεστώς του νόµου Κατσέλη, που 
αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εν όψει των stress tests 
στις τράπεζες, έδωσε το «πράσινο φως» για να τρέξουν 
από την επόµενη εβδοµάδα χιλιάδες πλειστηριασµοί. 
Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη, που θα νοµοθετηθούν 

το αργότερο τον Απρίλιο, θα καταστήσουν αυστηρότερη 
την είσοδο και τη διατήρηση καθεστώτος προστασίας, 
υποχρεώνοντας τους «έχοντες» δανειολήπτες να 
ανταποκριθούν στις οφειλές ή να απολέσουν τα ακίνητα. 
Οι ήδη προγραµµατισµένοι πλειστηριασµοί µεταφέρονται 
για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους άµεσα σε ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες. Το µήνυµα 

από την αγορά 
οµολόγων

 Η πρόσφατη επιτυ-
χής έκδοση του επταετούς 
οµολόγου από τον Οργα-
νισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµο-
σίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) 
επιχειρήθηκε από την κυ-
βέρνηση και την ηγεσία 
του ΥΠΟΙΚ να χρησιµο-
ποιηθεί ως αποδεικτικό 
της δυνατότητας «καθα-
ρής εξόδου» από το τρίτο 
πρόγραµµα στήριξης. ∆υ-
στυχώς για την ηγεσία του 
ΥΠΟΙΚ, η πραγµατικότη-
τα ήρθε, λίγες ώρες µετά 
την έκδοση, να διαψεύ-
σει τις κυβερνητικές προσ-
δοκίες και να αποδείξει το 
προφανές, ότι η όποια τε-
χνικά άρτια προσπάθεια 
δεν είναι επαρκής λόγος 
για να κρύψει την αλή-
θεια: ότι η σχέση
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Artbeat: Ανακαλύφθηκαν 2 πίνακες 
του Νταλί και βγαίνουν σε δημοπρασία.

  ΣΕΛ. 45

Η Εγνατία, οι πιέσεις, οι νέοι 
παίκτες και οι γκρίζες ζώνες.

«Έκαναν φτερά» 23 δισ. δολ. από 
το μεγαλύτερο ETF στον κόσμο.
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  ΣΕΛ. 17

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 400 ΕΚΑΤ.
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΗΣ MIRUM 
ΒΑΖΟΥΝ ΜΠΡΟΣ ΤΟ 
«ELOUNDA HILLS» 

  ΣΕΛ. 22

Στα άκρα οδεύει 
η σύγκρουση 
κυβέρνησης
- Στουρνάρα
Προληπτική γραµµή στήριξης 
περιλαµβάνει η ετήσια Έκθεση 
της ΤτΕ που δηµοσιοποιείται 
µέσα στον µήνα.   ΣΕΛ. 5

Πρόστιµα-σοκ 
ακόµα και σε 
επαγγελµατίες 
που έκλεισαν 
τα βιβλία τους

φ
Ποιοι και γιατί 
χάνουν τη 
ρύθµιση των 
120 δόσεων 

ΑΚΙΝΗΤΑ

  Κλείνει η 5ετής εκκρεµότητα. Το µήνυµα Βενιάµη και 
οι βασικοί άξονες της συνεννόησης µε την Ε.Ε.   ΣΕΛ. 20

Κοντά σε συμφωνία 
Βρυξέλλες - εφοπλιστές 
για τη φορολόγηση

  ΣΕΛ. 12-13

    ΣΕΛ. 17

Η Τουρκία δοκιµάζει την 
υποµονή Ελλάδας και ∆ύσης
 Οι επιθετικές κινήσεις Ερντογάν στη Μεσόγειο παραµένουν 
ακόµη χωρίς αντίβαρο. 

  ΣΕΛ. 8

120 δόσεων 120 δόσεων 120 δόσεων 

ΣΕΛ. 8

> Τα ασφυκτικά κριτήρια 
υπαγωγής και το «βουνό» 
των δικαιολογητικών. 

Το στοίχηµα για 
∆ΕΣΦΑ - Εγνατία 
και το µεγάλο 
παιχνίδι στα 
telecoms   ΣΕΛ. 23, 19

Κρίση σε  Ίµια 

και ΑΟΖ Κύπρου
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Yasuhiro Shimizu: 
«Οι ιαπωνικές 
εταιρείες αναζητούν 
επενδυτικές ευκαιρίες 
στην Ελλάδα»

ΣΕΛ. 12-13

στην Ελλάδα»στην Ελλάδα»στην Ελλάδα»
> Συνέντευξη του Ιάπωνα πρέσβη 
στην Ελλάδα στο «Κ».

ΑΓΟΡΕΣ

> Γεωπολιτική αβεβαιότητα και πολιτική αστάθεια στο προσκήνιο.
 > Η Wall Street, το στοίχηµα του 7ετούς οµολόγου 

και η µεταβλητότητα.   ΣΕΛ.  24-25

Πόσο θα διαρκέσει το 
«γκάζι-φρένο» για τις ελληνικές 

μετοχές και ομόλογα

ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι 10 «SOS» ερωτήσεις-απαντήσεις 
για γονικές παροχές και µεταβιβάσειςγια γονικές παροχές και µεταβιβάσειςγια γονικές παροχές και µεταβιβάσειςγια γονικές παροχές και µεταβιβάσεις
  Τι πρέπει να γνωρίζετε εν όψει των αλλαγών στις αντικειµενικές αξίες.  

  ΣΕΛ. 9

Businessweek: Το blame game του sell-off της Wall Street.   ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 10


