Αγώνας
δρόμου για
235.000
συντάξεις

Το υπουργείο Εργασίας
επιταχύνει τις διαδικασίες για
την έκδοση συνταξιοδοτικών
αποφάσεων, μετά την
πλήρη χαρτογράφηση
των εκκρεμών αιτήσεων

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ

 ΣΕΛ. 6-7

 ΣΕΛ. 8

Προσφορές για τους καταναλωτές, ώστε να
καταστήσει πιο ελκυστικά τα νέα τιμολόγιά της,
σχεδιάζει να προωθήσει η επιχείρηση από
τον Οκτώβριο. Παράλληλα, προχωρά
σε συμφωνία για την αντικατάσταση
των δημοπρασιών ενέργειας
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 ΣΕΛ. 10-11

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Οι δύο αµερικανικοί κολοσσοί
Μohegan και Hard Rock
αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους
ενόψει της 4ης Οκτωβρίου,
καταληκτικής ηµεροµηνίας
για την υποβολή δεσµευτικών
προσφορών

Το υπουργείο Οικονοµικών αναζητεί τρόπους ώστε να µην ακυρωθούν

 ΣΕΛ. 3

οι ελαφρύνσεις από τη µείωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω της αναπροσαρµογής των τιµών

Η

 ΣΕΛ. 12-13

ΑΠΟΒΑΣΗ ΙΝ∆ΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Εντονο ενδιαφέρον
εκδηλώνεται τα τελευταία
χρόνια από επιχειρηµατίες της
ασιατικής χώρας που αναζητούν
ευκαιρίες επί ελληνικού
εδάφους και τοποθετούνται
επιλεκτικά στην εγχώρια αγορά

«Φωτιά» παίρνουν
οι αντικειµενικές

µεγάλη αύξηση που καταγράφεται
στις τιµές των ακινήτων σε όλη τη
χώρα απειλεί να εκτινάξει τις νέες
αντικειµενικές αξίες, ενόψει της αναπροσαρµογής τους που αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση.
Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε «παγώσει» τη διαδικασία λόγω εκλογών και τώρα το υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να
διαχειριστεί το πρόβληµα µε τρόπο ώστε
να µην ακυρωθούν οι ελαφρύνσεις από
τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κυρίως στα χαµηλά και µεσαία νοικοκυριά. Για αυτόν τον λόγο εξετάζονται
αλλαγές στους συντελεστές εµπορικότητας, παλαιότητας, προσόψεως και ορόφου.
Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για αύξηση των
αντικειµενικών αξιών, σύµφωνα µε στελέχη του
υπουργείου Οικονοµικών, αφορά τις 4.132 περιοχές της χώρας όπου διατηρήθηκαν οι τιµές στα
ίδια επίπεδα, µε στόχο να µην πληγούν προεκλογικά οι ιδιοκτήτες.
Στο υπουργείο Οικονοµικών έχουν παραδείγ-

µατα, όπου βάσει των σηµερινών δεδοµένων
προκύπτουν αυξήσεις -που σε ορισµένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 25%- και έχουν ξεκινήσει να αναζητούν τρόπους για να αλλάξει ο
τρόπος υπολογισµού των αντικειµενικών τιµών.
Επιπλέον, ενδεχόµενες αυξήσεις θα προκαλέσουν ντόµινο επιβαρύνσεων σε περισσότερους
από 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα, ενώ ακόµα και οι µεταβιβάσεις ακινήτων
θα γίνουν ακριβότερες. Για αυτόν τον λόγο, όπως
επισηµαίνουν κυβερνητικά στελέχη, σε µια πε-

ρίοδο που το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη και η
αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας,
δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις που θα πλήξουν
αυτόν τον στόχο.
Ο φετινός ΕΝΦΙΑ, που έλαβαν στα χέρια τους
πριν από λίγες ηµέρες οι φορολογούµενοι, υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες αντικειµενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ) εφαρµόστηκε ο µειωτικός συντελεστής 10%-30%, ανάλογα µε το ύψος
της ακίνητης περιουσίας.

