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Ιδιωτικοποιήσεις: 20 δισ. τo όφελος της οικονομίας, εκτιμά το ΤΑΙΠΕΔ
Αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 8 δισ. ευρώ, που επιφέρουν συνολικό όφελος 20 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, είναι το
μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ. Παράλληλα, η κυβέρνηση, με μεγάλη καθυστέρηση, πραγματοποίησε χθες το
πρώτο βήμα για την αξιοποίηση των δέκα περιφερειακών λιμένων. Συγκεκριμένα, χθες αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο opengov.gr προς
διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου, εφόσον ψηφιστεί στην ελληνική Βουλή, κυρώνονται οι συμβάσεις
παραχώρησης των 10 περιφερειακών λιμένων (δεν είχαν κυρωθεί με νόμο μέχρι σήμερα) στους οργανισμούς λιμένων, ενώ, επιπλέον,
ορίζεται το ΤΑΙΠΕΔ ως ο κάτοχος του δικαιώματος σύναψης συμβάσεων υποπαραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων που υλοποιούνται
στους συγκεκριμένους λιμένες. Στο σχέδιο νόμου ορίζεται επίσης ότι όλες οι συμβάσεις υποπαραχώρησης, που θα συνάψει το ΤΑΙΠΕΔ με
τρίτους επενδυτές στους περιφερειακούς λιμένες, θα κυρωθούν στην ελληνική Βουλή. Ακόμη προβλέπεται ειδικό αντιστάθμισμα επί των
εσόδων που θα καταβάλει στον οργανισμό λιμένος ο προτιμητέος επενδυτής. Το αντιστάθμισμα αυτό θα ξεπερνά το 5% επί των εσόδων
μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις.

Παράγοντες της αγοράς πάντως χαρακτήριζαν γραφειοκρατικό το σχέδιο νόμου που αφορά τις επιμέρους παραχωρήσεις δραστηριοτήτων
στους περιφερειακούς λιμένες. Σημειώνεται ότι για το σχέδιο αξιοποίησής τους θα έχει άποψη τόσο το υπουργείο Εμπ. Ναυτιλίας όσο και
οργανισμός λιμένος. Επίσης, το προκρινόμενο σχέδιο νόμου μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα, καθώς σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
ΤΑΙΠΕΔ και υπουργείου Ναυτιλίας, δεν ορίζεται ποια Αρχή υπερισχύει. Τέλος, το σχέδιο νόμου δεν έχει καμία πρόβλεψη για το
προσωπικό των λιμένων, στους οποίους θα εισέλθουν πιθανοί επενδυτές.
Πάντως χθες ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος, μιλώντας σε συνάντηση του Enterprise Greece με Pώσους εκπροσώπους τραπεζών
και βιομηχανιών, εμφανίστηκε αισιόδοξος. Σύμφωνα με τον κ. Ξενόφο, μια διαδικασία αξιοποίησης των τεσσάρων εκ των 10 λιμένων
μπορεί να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για τα λιμάνια που εφάπτονται του άξονα της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα
της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ξενόφο, μέχρι το τέλος του
έτους ή τις αρχές του επομένου, αναμένεται να ξεκινήσει η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων, η διάθεση του 30% των μετοχών του
ΔΑΑ και η πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ. Επίσης εκτίμησε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η αξιοποίηση ακινήτων ιαματικών πηγών και του
μεγάλου ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Ο κ. Ξενόφος εξήρε το έργο του ΤΑΙΠΕΔ και σημείωσε ότι, στα 7 χρόνια ζωής, έχει
κινητοποιήσει αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 8 δισ. ευρώ. «Μέχρι σήμερα (το ΤΑΙΠΕΔ) έχει αξιοποιήσει περιουσιακά
στοιχεία αξίας πάνω από 8 δισ. ευρώ, με το συνολικό όφελος για την εθνική οικονομία να φθάνει στα 20 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
των προκαταβολών πληρωμών, των τελών παραχώρησης, των υποχρεωτικών επενδύσεων κ.λπ.», είπε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.
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Β. Σόιμπλε: Κατηγορήθηκα ότι ήμουν πολύ γενναιόδωρος με την Ελλάδα
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στη διαμάχη με την
ιταλική κυβέρνηση η Κομισιόν αποφάσισε για πρώτη φορά να απορρίψει έναν εθνικό προϋπολογισμό, προχωρά
σε έναν παραλληλισμό με την Ελλάδα. «Θα χαιρόμουν εάν όλοι αυτοί που τα λένε σήμερα αυτά για την Ιταλία
με είχαν στηρίξει όταν προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στους Έλληνες ότι πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες».
Ο ίδιος αντικρούει πάντως την κατηγορία ότι στο παρελθόν «το παρατράβηξε» με την Ελλάδα.
«Όχι. Η κατηγορία στο κοινοβούλιό μου ήταν ότι ήμουν πολύ γενναιόδωρος με την Ελλάδα. Και αυτό ήταν
αλήθεια, διότι οι Έλληνες δεν τηρούσαν τους κανόνες. Ωστόσο, όλα αυτά τα κάναμε με τον κατάλληλο τρόπο»,
τόνισε, μιλώντας στην Deutsche Welle ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος, σημειωτέον,
εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους πολιτικούς της χώρας του,
Ο Σόιμπλε, σχολίασε, επίσης, το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την προαναγγελθείσα αποχώρηση
της Άγκελα Μέρκελ από την προεδρία της CDU και την καγκελαρία.
«Πιστεύω ότι έλαβε τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Λόγω των διδαγμάτων της Δημοκρατίας της
Βαϊμάρης, η θέση ενός εκλεγμένου καγκελαρίου στο Σύνταγμά μας είναι πολύ ισχυρή. Ένας εκλεγμένος
καγκελάριος μπορεί να αποπεμφθεί παρά τη θέλησή του μόνον εάν η πλειοψηφία της γερμανικής Βουλής
εκλέξει άλλο καγκελάριο. Και, με όλο το σεβασμό, υπό τις παρούσες συνθήκες στην Bundestag αυτό θα ήταν
αδιανόητο. Η θέση της λοιπόν είναι ισχυρή λόγω του Συντάγματος».
Η μάχη της διαδοχής ξεκίνησε
Ο Β. Σόιμπλε παραδέχεται ότι η μάχη της διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει, τονίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε μια
εικοτολογία για τους επίδοξους διεκδικητές της προεδρίας και εκτιμά ότι η μάχη αυτή δεν θα είναι τόσο
«αιματηρή» όσο προβλέπουν πολλοί αναλυτές.
Σχολιάζοντας τις εκλογικές επιτυχίες του εθνολαϊκιστικού AfD, που μετά τις εκλογές στην Έσση
εκπροσωπείται πλέον σε όλα τα γερμανικά κρατίδια, ο πρόεδρος της Bundestag αντικρούει την εκτίμηση ότι η
προσφυγική πολιτική του κόμματός του ήταν ο καταλύτης για την άνοδο των ακροδεξιών στη Γερμανία.
«Όχι, αυτό δεν ισχύει», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Β. Σόιμπλε. «Λόγω της ιδιαίτερης και τραγικής ιστορίας
μας, είχαμε επί 65 περίπου χρόνια το πλεονέκτημα να μην έχουμε ακροδεξιά κόμματα, σε αντίθεση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε στη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, την Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού.
Σήμερα, 70 χρόνια μετά την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, φαίνεται να κινούμαστε
και σε αυτό το πεδίο προς κάτι σαν μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν μου αρέσει, αλλά έτσι είναι».
Ο 76χρονος πολιτικός επαναλαμβάνει παλαιότερη εκτίμησή του ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να διολισθήσει
ποτέ ξανά στον εθνικισμό.
«Ναι, είμαι απολύτως βέβαιος. Έχουμε ένα 13% περίπου (σσ. ποσοστό του AfD στις τελευταίες εκλογές). Αυτό
σημαίνει ότι το υπόλοιπο 87% σκέφτεται διαφορετικά. Πιστεύω ότι άλλες χώρες θα ήταν ευτυχείς εάν τα
ακροδεξιά τους κόμματα λάμβαναν μόλις 13%».
Πηγή: dw.com
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Και επίσημα στον όμιλο Βαρδινογιάννη η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
Η EY, σύμβουλος πώλησης της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας
αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, και του
Ειδικού Εκκαθαριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, κ. Κλεόβουλου Αλεξάνδρου, για την πώληση του 97,08%
των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του 94,52% των μετοχών της CPB Asset Management
ΑΕΔΑΚ και του 100% των μετοχών της Laiki Factors & Forfeiters.
-Νομικός σύμβουλος για την πλευρά του Ειδικού Εκκαθαριστή ήταν η Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του Δικτύου EY Law, ενώ για την πλευρά της Ireon Investments Ltd. η Ποταμίτης
– Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία.
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Ανακοίνωση της Jumbo για το σκάνδαλο Παπαευαγγέλου:
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
H Jumbo ΜΠΕΛΑ AEE, σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς
άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά,
ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε
άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη
παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Ειδικότερα:
1. Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.
2. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των
συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της
πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις
οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και
αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.
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Εθνική Τράπεζα για το σκάνδαλο με το Jumbo: Ενημερώσαμε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές
Aνακοίνωση σχετικά με την υπόθεση Παπαευαγγέλου και το σκάνδαλο με τα POS εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα.
Η Εθνική επισημαίνει ότι προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες στην υπόθεση Παπαευαγγέλλου,
προσθέτοντας ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε άμεση λήψη μέτρων.
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα με αφορμή δημοσιεύματα ανακοίνωσε τα εξής:
Η Τράπεζα μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης

διενέργειας ασυνήθιστων
συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες
ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.
Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν
τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων
από τη Διοίκηση.
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Παρέμβαση εισαγγελέα για το σκάνδαλο Παπαευαγγέλου με τις πωλήσεις ακινήτων
Παραγγελία για την διενέργεια έρευνας έδωσε στην Οικονομική Εισαγγελία, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
προκειμένου να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από το πρώην στέλεχος της Jumbo
Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Ο τελευταίος, σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω
της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι
\
(capital controls)
με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Οι αγοραστές φέρονται να ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και
παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ.
Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.
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FTSE 25: Οι αποδόσεις των μετοχών τον Οκτώβριο & Από 01/01/18
Οκτώβριος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Οκτωβρίου
-2,18%
7,75%
-12,11%
-15,03%
-7,79%
-4,77%
-5,82%
-10,78%
-4,76%
-6,65%
-12,57%
-8,32%
-10,76%
-4,84%
-7,11%
0,63%
-8,65%
-5,45%
-8,19%
-6,81%
-30,85%
-5,39%
-8,95%
-3,77%
-16,25%

Απόδοση από 01/01
-16,63%
-25,29%
-19,03%
-21,33%
5,53%
-17,50%
-32,00%
-3,45%
-16,93%
-7,75%
-52,04%
-30,00%
-23,41%
-11,59%
11,29%
-13,56%
-14,55%
0,65%
-20,95%
-14,35%
-57,65%
10,99%
-15,11%
45,21%
-23,35%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-7,45%
-7,61%
-5,77%

-20,22%
-23,73%
-37,89%
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