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ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΕΝΦΙΑ 2015: Χωρίς αλλαγές και με τα «ραβασάκια» να 

έρχονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να πληρωθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, 

αναμένονται φέτος τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησί-

ας Ακινήτων. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-

κών κύριος Τρύφωνας Αλεξιάδης, ξεκινά τώρα η εκκαθάριση του 

ΕΝΦΙΑ, ο οποίος «θα έχει πολύ μικρές αλλαγές από το 2014».  

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΤτΕ, κατά τη συνάντηση των κ. κ. 

Στουρνάρα και Χουλιαράκη επαναβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα της 

ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, με στόχο: 

- έως τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία AQR 

(Asset Quality Review) 

- έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχουν ολοκληρωθεί τα stress tests.  

Στόχος είναι στη συνέχεια να δοθεί μία περίοδος για συμμετοχή των 

ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της Τραπέζης της Ελλάδος ξεκαθάρισε 

πως οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν, καθώς 

δεν υπάρχει κίνδυνος επιβολής bail in στις καταθέσεις. 

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να 

καθοριστεί το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων.   

ΤτΕ: Δεν τίθεται θέμα συγχωνεύσεων των τραπεζών - Συστή-

νεται ομάδα εργασίας από ΤτΕ, ΥΠΟΙΚ για την ανακεφαλαι-

οποίηση 

 

 

 

 Για μετά τις εθνικές 

εκλογές μεταθέτει η 

Επιτροπή Κατρούγκα-

λου την υποβολή του 

σχεδίου για το νέο Α-

σφαλιστικό και τις 

περικοπές στις συντά-

ξεις. Η Επιτροπή των 

«12» που συνεδρίασε 

χθες με τη συμμετοχή 

του πρώην υπουργού 

Γ. Κατρούγκαλου, α-

πέφυγε να συζητήσει 

και να «συνθέσει»τις 

διαφορετικές προτά-

σεις που έχουν κατα-

τεθεί για τον νέο τρό-

πο υπολογισμού των 

συντάξεων στο νέο 

περιβάλλον που θα 

δημιουργηθεί μετά την 

ενοποίηση όλων των 

ταμείων κύριας ασφά-

λισης έως τον Δεκέμ-

βριο του 2015, όπως 

προβλέπει το τρίτο 

Μνημόνιο  

Μετεκλογικά οι 
αποφάσεις για 
τις συντάξεις 


