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Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το νέο πλαίσιο για την προστασία της α' κατοικίας
Μετά από πολύωρη σύσκεψη, η οποία ξεκίνησε στις 10 το πρωί, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ομόφωνα το πλαίσιο
της νέας ρύθμισης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με συνεργάτες του Αλ. Φλαμπουράρη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές άμεσα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εισαχθεί προς ψήφιση το νέο
πλαίσιο από το ελληνικό κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική
αναθεώρηση των πλαισίων ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών.
Σύμφωνα με άλλες αρμόδιες πηγές, μέσα στον επόμενο έναν χρόνο, η κυβέρνηση θα αλλάξει και τα υπόλοιπα
άρθρα του νόμου Κατσέλη, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τον πτωχευτικό κώδικα της χώρας. Συγκεκριμένα, οι
αλλαγές - σε βάθος χρόνου- αναμένεται να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για ολόκληρο το πλέγμα οφειλών των
ιδιωτών στο Δημόσιο, ακόμη και για τις ΔΕΚΟ, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.
Η συμφωνία θα αντικαταστήσει από την 01/03/2019 το άρθρο 9 του ν.3869/10.
Σημειώνεται πως στην πολύωρη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, συγκεκριμένα ο υπουργός
Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης και ο υφυπουργός Επικρατείας Δημήτρης Λιάκος, στελέχη των νομικών
υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και οι εκπρόσωποι της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Καλαντώνης και κα. Απαλαγάκη.
Στις συναντήσεις των προηγούμενων ημερών είχε συμφωνηθεί ότι ο νέος νόμος Κατσέλη θα παρέχει προστασία
στους δανειολήπτες με δυο βασικά κριτήρια: το ύψος του συνολικού δανεισμού τους και την αντικειμενική αξία
του ακινήτου που συνιστά την πρώτη κατοικία. Ειδικότερα, για υπαγωγή στο νέο προστατευτικό πλαίσιο, τα
βασικά κριτήρια θα είναι ύψος δανεισμού του οφειλέτη έως 130.000 ευρώ (σύνολο δανείων με εξασφάλιση την
πρώτη κατοικία) και αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας του έως 250.000 ευρώ. Παράλληλα, θα ισχύουν
εισοδηματικά κριτήρια, με το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα για τον άγαμο να διαμορφώνεται στα
12.500 ευρώ και για το ζευγάρι στα 21.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 για κάθε παιδί μέχρι τα τρία (δηλ.
συνολική ανώτατη κάλυψη στα 36.000 ευρώ).
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των αδύναμων δανειοληπτών θα προβλέπει και επιδότηση της μηνιαίας
δόσης, όπως αυτή θα διαμορφώνεται κατόπιν του "κουρέματος" και της ρύθμισης της αρχικής οφειλής που θα
λαμβάνει ο δανειολήπτης από την τράπεζα. Το ύψος της επιδότησης θα κρίνεται από τα συνολικά οικονομικά
και περιουσιακά δεδομένα του δανειολήπτη, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά τριετία.
Κομβική για την εφαρμογή του νέου νόμου προστασίας αδύναμων δανειοληπτών θα είναι η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων. Η πλατφόρμα εκτιμάται ότι
θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου. Από τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας της, θα ξεκινήσει να
μετρά και ο ένας χρόνος που προβλέπεται για την ισχύ του νέου νόμου.
Η ρύθμιση της οφειλής του δανειολήπτη θα περιλαμβάνει "κούρεμα", επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής
μέχρι 25 έτη, επιτόκιο euribor τριμήνου συν περιθώριο 2% και κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης.
Συνέχεια…
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Οι θεσμοί ωστόσο
και ο τράπεζες διατύπωναν σοβαρές ενστάσεις για το κατά πόσο ο νέος νόμος θα μπορούσε
να καταστείλει το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών. Κι αυτό διότι όπως επισημαίνει και η Κομισιόν
στην έκθεσή της:
1) Το πεδίο εφαρμογής και η περίμετρος του νέου προστατευτικού πλαισίου καλύπτει όχι μόνο τα δάνεια των
νοικοκυριών αλλά επεκτείνεται και στα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.
2)
Δημιουργεί ένα πρόσθετο καθεστώς προστασίας που θα εφαρμόζεται παράλληλα με τον υφιστάμενο
μηχανισμό αναδιάρθρωσης δανείων για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών.
3) Το καθεστώς προστασίας που θα αντικαταστήσει το υπάρχον θα απαιτήσει από τις τράπεζες να αποδεχθούν
υποχρεωτικά προκαθορισμένες αναδιαρθρώσεις χρεών για μια μεγάλη ομάδα επιλέξιμων δανειοληπτών,
ανεξάρτητα από τις μεμονωμένες οικονομικές τους συνθήκες και την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής.
4) Η πρόταση δεν απευθύνεται επαρκώς στους πιο ευάλωτους οφειλέτες. Τα προτεινόμενα όρια για τα
κριτήρια του εισοδήματος και του πλούτου πρέπει να βαθμονομηθούν προσεκτικά και να ενημερώνονται συχνά
και οι οφειλέτες πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς τη συνεχιζόμενη επιλεξιμότητά τους.
Επιπλέον, η πρόταση για το νέο πλαίσιο προστασίας αλληλεπιδρά άμεσα με διάφορες άλλες διαδικασίες, όπως
αυτές του πτωχευτικού δικαίου, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τους τους νόμους για τις πωλήσεις και τις
τιτλοποιήσεις NPLs.
5) Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για τους οφειλέτες με εκκρεμείς αιτήσεις
στο πλαίσιο της υφιστάμενης προστασίας, οι οποίοι θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του νέου
καθεστώτος προστασίας, με αποτέλεσμα να "παγώσουν" οι διαδικασίες που θα "έτρεχαν" με τον υφιστάμενο
νόμο.
6) Δεν δόθηκε, συνοδευτικά με το σχέδιο, αξιολόγηση της επίπτωσης που θα έχει, για παράδειγμα σχετικά με
τις πιθανές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών.
7)
To ευρύ πεδίο εφαρμογής του νέου προστατευτικού πλαισίου, θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση της
δέσμευσης των αρχών να έχουν μηδενίσει όλες τις υποθέσεις αιτήσεων αφερεγγυότητας νοικοκυριών μέχρι το
τέλος του 2021.
8) Τα κριτήρια του νέου προστατευτικού πλαισίου αναμένεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες κατασχέσεων
και πλειστηριασμών.
9) Απαιτείται πρόσθετη σαφήνεια σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της πρότασης.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είχαν σοβαρές ενστάσεις για τον χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου
Κατσέλη. Πρόκειται για περίπου 160.000 υποθέσεις ενώ όπως σημειώνει και η Κομισιόν στη σημερινή έκθεσή
της παρατηρήθηκε υπερδιπλασιασμός των αιτήσεων για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας μόνο το δ’ τρίμηνο
του 2018 έναντι του γ’ τριμήνου του 2018, γεγονός που δημιούργησε τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα
του νέου πλαισίου.
(πηγή: capital.gr)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤτΕ: Μείωση καταθέσεων κατά 1,5 δισ. τον Ιανουάριο
Μειώθηκαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιανουάριο στα 132,9 δισ. ευρώ από 134,5 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η μείωση των καταθέσεων κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ
αντανακλά την μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ (έναντι αύξησης κατά 862
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,4% από 9,3% τον
προηγούμενο μήνα), ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 530,9 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης
κατά 2.288 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από
5,6% τον προηγούμενο μήνα.
Συνέχεια…
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Στο σκέλος των χορηγήσεων ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας
διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά
1,530 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,743 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το συνολικό χρέος
επιχειρήσεων και νοικοκυριών μειώθηκε τον Ιανουάριο στα 169,4 δισ. ευρώ από 170,3 δισ. ευρώ στο τέλος του
2018.
Τον Ιανουάριο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα
διαμορφώθηκε σε -1,1%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της
συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 705 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 868 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2019, ήταν αρνητική
κατά 408 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.064 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 0,2% από μηδενικός τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 0,5%
από 0,2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 216
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,042 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος, αρνητική κατά 258 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και
τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 184 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,2%,
αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιφυλακτική η S&P για το σχέδιο συγχώνευσης Eurobank – Grivalia
Αρκετά επιφυλακτική εμφανίζονται οι αναλυτές της S&P για τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia
Properties θα ωφελήσει σε σχετικά περιορισμένο βαθμό την κεφαλαιακή θέση της Eurobank, αν και
ταυτόχρονα σημειώνεται πως το deal θα ενισχύσει σημαντικά τις συνολικότερες επιχειρηματικές και
οικονομικές προοπτικές της τράπεζας.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της S&P, ο προσαρμοσμένος στο ρίσκο δείκτης κεφαλαίου (RAC) θα βελτιωθεί
κατά 50-60 μονάδες βάσης. Σημειώνεται όμως πως το ύψος των μη εξυπηρετούμενων assets, η επιδεινωμένη
θέση ρευστότητας, η χαμηλή ποιότητα κεφαλαίου και οι ισχνές προοπτικές κερδοφορίας, θα συνεχίσουν
να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της S&P, με βάση τα νούμερα της Eurobank από την 30ή
Σεπτεμβρίου 2018, μετά τη συγχώνευση, τα συνολικά assets της Eurobank θα αυξηθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ και
το μετοχικό κεφάλαιο κατά 0,85 δισ. ευρώ. Όσον αφορά το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank,
αυτός θα βελτιωθεί από το 11,7% στο 13,8%.
Όπως σχολιάζει η S&P, το κεφάλαιο και η κερδοφορία της τράπεζας παραμένουνε αδύναμο σημείο στην
αξιολόγηση, ακόμα και αν ληφθεί υπόψη το σημαντικό ποσό του επιπλέον κεφαλαίου έναντι του μικρού ποσού
των σταθμισμένων στον κίνδυνο assets από τη συγχώνευση της Grivalia.
Η ποιότητα του κεφαλαίου της Eurobank παραμένει αδύναμη, λόγω του υψηλού ποσού της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης (περίπου 71% του κοινού κεφαλαίου) με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου του 2018,
όπως σχολιάζει η S&P.
Είναι χαρακτηριστικό πως η S&P εκτιμά πως η τράπεζα θα παραμείνει στο κόκκινο μέχρι το 2020, λόγω των
υψηλών πιστωτικών απωλειών, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων
στοιχείων ενεργητικού.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κομισιόν: 12 ημέρες προθεσμία στο Μαξίμου για τα προαπαιτούμενα
Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκάλεσε εντός αλλά και εκτός των συνόρων η αρνητική έκθεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Ελλάδα, η οποία μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο, είναι οι
μοναδικές χώρες, στις οποίες παρατηρούνται «υπερβολικές ανισορροπίες».
Η Κομισιόν ουσιαστικά έδωσε στην κυβέρνηση 12 ημέρες προθεσμία για να κλείσουν όλα τα ανοιχτά προαπαιτούμενα πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Μαρτίου,
προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση του ενός δισ. ευρώ που προέρχεται από επιστροφές κερδών επί των ελληνικών ομολόγων.
Μέχρι στιγμής, κανένα από τα 16 βασικά προαπαιτούμενα δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως.
«Τα προβλήματα ευπάθειας συνδέονται με το υψηλό δημόσιο χρέος, την αρνητική εξωτερική εξισορρόπηση, το μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων» αναφέρει μεταξύ άλλων
η έκθεση προσθέτοντας ότι «όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας και χαμηλής ανάπτυξης».
Παρότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018, επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτιώσεις τα
τελευταία χρόνια, «εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένης μιας βαθιά αρνητικής διεθνούς επενδυτικής θέσης, η οποία συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω
της μέτριας αύξησης του ΑΕΠ και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παραμένει αρνητικό», αναφέρεται στην έκθεση, η οποία ωστόσο επισημαίνει τις σημαντικές βελτιώσεις
στην ανταγωνιστικότητα τα προηγούμενα έτη, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν πρόσφατα αυξηθεί «λόγω της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας».
«Ο ρυθμός μείωσης του χρέους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη επίτευξη των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων»,
υπογραμμίζεται ακόμη στην έκθεση. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η κατάσταση είναι πιο ευάλωτη εξαιτίας ενός πολύ μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων και χαμηλής
κερδοφορίας.
Ανησυχία Ντομπρόβσκις
Η πρώτη αντίδραση για την έκθεση ήρθε από τον αντιπρόεδρο, υπεύθυνο για το ευρώ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, οποίος αρχικά έκανε λόγο για «αργό ρυθμό
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων» υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή πολιτική βούληση, που θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις.
Σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκε στην πρόταση των ελληνικών αρχών για την α’ κατοικία λέγοντας ότι «δεν είναι ακόμα ικανοποιητική», τονίζοντας μάλιστα ότι εγείρει ανησυχίες.
«Συμμεριζόμαστε πλήρως τον στόχο των ελληνικών αρχών να προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Ωστόσο, επί του παρόντος, η νομοθετική πρόταση έχει μεγάλο αριθμό
σχεδιαστικών και τεχνικών λεπτομερειών που πρέπει να διευθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι πραγματικά προσωρινό, σωστά στοχοθετημένο, μπορεί να λειτουργήσει
στο εγγύς μέλλον και να βελτιώσει την καλλιέργεια πληρωμών στην Ελλάδα με δεν προστατεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές», ανέφερε.
Πυρά από τη Νέα Δημοκρατία
Επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την έκθεση της Κομισιόν εξαπέλυσε ο τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Σε δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας τονίζει πως «δεύτερη, μεταπρογραμματική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η χώρα βρίσκεται εκτός προγραμμάτων, αλλά, δυστυχώς,
εντός αυστηρών μνημονιακών περιορισμών», προσθέτοντας πως «οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι υψηλοί και διατηρούνται για πολλά χρόνια, η δημόσια περιουσία είναι δεσμευμένη για έναν
αιώνα, η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο και πρόσφατα επεκτάθηκε κατά 6 μήνες, ενώ σημαντικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους
συναρτώνται με την υλοποίηση πολλών, συγκεκριμένων δεσμεύσεων».
Αναφέρεται επίσης σε δεσμεύσεις τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει να υλοποιήσει, με αποτέλεσμα, όπως λέει, παρεμβάσεις για το χρέος, που προβλέπονταν να
υλοποιηθούν
τον
Δεκέμβριο
του
2018,
συνεχώς
να
μετατίθενται
χρονικά,
επιβαρύνοντας
την
εικόνα
της
οικονομίας.
Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην προώθηση συγκεκριμένων αποκρατικοποιήσεων, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι
οποίες, αν και θα έπρεπε να είχαν εκκαθαριστεί από τον Αύγουστο του 2018, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ δημιουργούνται συνεχώς και νέες υποχρεώσεις, στην αντιμετώπιση του
υψηλού ποσοστού των «κόκκινων» δανείων, στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας, στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης και στον χώρο
της Δικαιοσύνης.
Όπως λέει, «παράλληλα, εκφράζονται προβληματισμοί και ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, για τη συστηματική
υποεκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, για την αύξηση του μισθολογικού κόστους εξαιτίας της
υπέρβασης στον αριθμό των προσλήψεων στο Δημόσιο. Και, φυσικά, όπως καταγράφει η Έκθεση, οι κίνδυνοι για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας όχι απλά υφίστανται, αλλά και
ενισχύονται.
Είναι φανερό ότι η αβελτηρία, η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα της σημερινής υβριδικής κυβέρνησης καθηλώνει τη χώρα και υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική της»,
καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.
Απάντηση μέσω κύκλων από την κυβέρνηση
Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σταϊκούρας για μία ακόμη φορά περιστρέφουν την πολιτική τους επιβίωση γύρω από σενάρια καταστροφολογίας", τονίζουν κύκλοι του υπουργείου
Οικονομικών, αναφερόμενοι σε σχετικές δηλώσεις του τομεάρχη οικονομικών της ΝΔ.
«Εν προκειμένω, αναλώθηκαν σε μία επιλεκτική σταχυολόγηση σημείων κριτικής της δεύτερης μεταμνημονιακής έκθεσης της ΕΕ, παρουσιάζοντάς τα ως μία ακόμη βερσιόν αδιεξόδου για
τη χώρα», σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι προσθέτοντα: «Αγνοούν, προφανώς σκόπιμα, ότι σε οποιαδήποτε έκθεση οποιουδήποτε οργανισμού περιλαμβάνονται σημεία θετικά και σημεία
κριτικής. Ένα είναι βέβαιο. Κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι ο κ. Σταϊκούρας και η παράταξή του μαθαίνουν είτε από τα λάθη τους είτε από τις κατ' επανάληψη αποτυχημένες προβλέψεις
τους. Και αυτό το γεγονός στερεί τον δημόσιο διάλογο από ουσιαστικό αντιπολιτευτικό λόγο, που θα μπορούσε να ωφελήσει τη χώρα».
Τελική συμφωνία για την α’ κατοικία
Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης αλλά και τις δηλώσεις προβληματισμού για την πρόταση της κυβέρνησης που αφορά στην προστασία της α’ κατοικίας, κ.κ. Φλαμπουράρης
και Λιάκος, στελέχη των νομικών υπηρεσιών των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης - και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο κ.
Καλαντώνης και η κα Απαλαγάκη, μετά από πολύωρη σύσκεψη εργασίας, ολοκλήρωσαν ομόφωνα με επιτυχία το πλαίσιο της νέας ρύθμισης για την προστασία της πρώτης κατοικίας,
αναφέρουν συνεργάτες του υπουργού Επικρατείας.
«Η συμφωνία θα αντικαταστήσει από την 01/03/2019 το άρθρο 9 του ν.3869/10» σημείωναν χαρακτηριστικά.
Οι συνεργάτες του κ. Φλαμπουράρη διευκρίνιζαν περαιτέρω πως «άμεσα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για εισαχθεί προς ψήφιση το νέο πλαίσιο από το ελληνικό Κοινοβούλιο και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική αναθεώρηση των πλαισίων ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών».
Ερωτηματικά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων
Στον αέρα βρισκόταν η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά Ταμεία μετά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την έντονη φημολογία που ακολούθησε τις
ανακοινώσεις. Ωστόσο, πηγές του υπουργείου εργασίας διαβεβαίωσαν ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά Ταμεία θα προχωρήσει κανονικά, στο πλαίσιο που έχει ήδη
περιγραφεί, δίνουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμη για τις
τεχνικές λεπτομέρειες.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η ρύθμιση δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα πληρωμών και αυτό έχει γίνει γνωστό και στους θεσμούς. Όπως αναφέρουν, οι
παρατηρήσεις τους κάθε φορά που επίκειται μία ρύθμιση είναι πάντα αυτού του τύπου.
Όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, πηγές του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η αύξησή του ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων, γεγονός που θα τονώσει την
εσωτερική ζήτηση και την κατανάλωση και θα ενισχύσει τη θετική δυναμική της οικονομίας και της απασχόλησης.
(Πηγή: Καθημερινή)
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Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή
CENER
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΟΤΕ
ΠΑΠ
ΠΛΑΘ
ΣΑΡ
ΚΕΚΡ
ΤΙΤΚ
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΟΛΥΜΠ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΕΚΤΕΡ
ΜΙΓ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΕΥΠΙΚ
ΜΠΕΛΑ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΠΛΑΙΣ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΕΥΔΑΠ
ΙΚΤΙΝ
ΙΑΣΩ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΣΠΕΙΣ
ΑΣΚΟ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΓΡΙΒ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΙΝΤΕΡΚΟ
ΕΤΕ
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ

Απόδοση %
2,37%
20,67%
10,48%
19,05%
13,61%
17,65%
15,73%
19,26%
4,58%
10,32%
2,17%
-19,47%
33,12%
34,44%
13,41%
7,71%
41,00%
10,00%
13,24%
22,91%
2,15%
13,51%
12,86%
29,84%
7,04%
17,14%
9,35%
11,19%
11,38%
-6,19%
1,82%
18,30%
6,93%
10,60%
9,17%
5,39%
13,58%
8,11%
11,02%
-9,36%
10,66%
17,05%
7,23%
3,10%
-3,53%
0,45%
29,47%
20,56%
10,23%
5,88%
39,59%
18,26%
6,64%
24,44%
34,88%
5,45%
32,27%
15,65%
5,45%
12,90%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

13,36%
11,48%
13,68%
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