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Διαδικασία «κατεπείγοντος» 
για το 1,2 δισ. ευρώ του ΤΧΣ
Επιστολή Ντάισελμπλουμ στον EFSF και στον επικεφαλής του 

EWG, Τόμας Βίζερ, να μελετηθεί άμεσα το αίτημα της ελληνικής 

πλευράς για το 1,2 δισ. ευρώ στάλθηκε σύμφωνα με πηγές του 

EFSF που επικαλείται το πρακτορείο MNI. Σύμφωνα με αυτές τις 

πληροφορίες, ο πρόεδρος του Eurogroup έδωσε εντολή να εξετα-

στεί το θέμα γρήγορα από τα κλιμάκια του ΕWG. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι η επιστολή εστάλη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Βάσει της διαδικασίας ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας (SSM) 

πρέπει να κάνει το ανάλογο αίτημα-γνωμοδότηση στον EFSF, ενώ 

την τελική απόφαση θα την πάρει το Δ.Σ. του Ταμείου. Σύμφωνα 

με κύκλους στις Βρυξέλλες η κίνηση της ελληνικής πλευράς να 

στείλει το συγκεκριμένο αίτημα προήλθε μετά από πληροφόρηση 

που υπήρξε από την Ε.Ε. για τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια και η διαδικασία 

επιστροφής είναι ανεξάρτητα από την πορεία των υπόλοιπων αι-

τημάτων για χρηματοδότηση (τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα 

της ΕΚΤ, μέρος της δόσης). Ωστόσο υπεισέρχεται και ο πολιτικός 

παράγοντας, δεδομένης της συγκυρίας. Σύμφωνα με τις ίδιες 

πληροφορίες τα χρήματα θα επιστραφούν στο ΤΧΣ.

Αν επιστραφούν στο ΤΧΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

το Δημόσιο -ούτε μέσω repos, εκτιμάται αρμοδίως- αν επιστρα-

φούν στις τράπεζες τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο. Το 

ιδανικό σενάριο για την Αθήνα είναι να επιστραφούν απευθείας 

στο Δημόσιο. Παράλληλα, πηγές από τις Βρυξέλλες αναφέρουν 

ότι έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες για να βρεθεί χρηματοδό-

τηση για την Ελλάδα που να καλύπτει το διάστημα έως τα τέλη 

Απριλίου.

Η πληροφορία για το λάθος του 1,2 δισ. ευρώ, έφτασε σύμφωνα 

με κυβερνητική πηγή στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη εβδο-

μάδα και σήμανε άμεση κινητοποίηση. Ενημερώθηκαν αμέσως 

τόσο ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης όσο και η διοίκηση 

του ΤΧΣ. O Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) 

ανέλαβε τις λεπτομέρειες και γρήγορα διαπιστώθηκε ότι όντως ε-

πεστράφησαν στον EFSF ομόλογα που είχε στο χαρτοφυλάκιό του 

το ΤΧΣ, περισσότερα από όσα ήταν η υποχρέωση να επιστραφούν 

στη βάση της απόφασης του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου.

Η ιστορία που διηγούνται αρμόδιες πηγές είναι απλή, αλλά φαί-

νεται παράξενο πώς έγινε ένα τόσο ακριβό λάθος. Το ελληνικό 

δημόσιο δανείστηκε από τον EFSF το ποσό των 49,7 δισ. ευρώ 

για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τα κεφάλαια αυτά υπό 

μορφή ομολόγων του EFSF περιήλθαν στο ΤΧΣ. Χρησιμοποιήθη-

καν 40 δισ. ευρώ για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελλη-

νικών τραπεζών, από τα οποία όμως το 1,2 δισ. ευρώ ήταν ρευστά 

διαθέσιμα του ΤΧΣ τα οποία είχαν διατεθεί στην αρχή της κρίσης 

για την αντιμετώπιση των πρώτων προβλημάτων.

Στις 20 Φεβρουαρίου το Eurogroup αποφάσισε την επιστροφή 

στον EFSF των ομολόγων που είχαν περισσέψει στο ΤΧΣ. Λίγες η-

μέρες αργότερα, ο ΟΔΔΗΧ ανέλαβε να επιστρέψει ποσό 10,9 δισ. 

ευρώ, όπως είχε προσδιοριστεί από το ΤΧΣ, φροντίζοντας ώστε 

η επιστροφή των κεφαλαίων αυτών να γίνει με ισόποση μείωση 

του δημοσίου χρέους. Όπως διαπιστώθηκε εν τέλει, θα έπρεπε να 

είχαν επιστραφεί 9,7 δισ. ευρώ ή 1,2 δισ. ευρώ λιγότερα. Τα κεφά-

λαια αυτά η ελληνική πλευρά έχει ήδη ζητήσει από τον EFSF να 

επιστραφούν. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές 

η απάντηση είναι «έχετε δίκιο, αλλά χρειάζεται απόφαση για την 

επιστροφή τους».

Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ: «Υπάρχουν σκέψεις για τα 

νησιά. Δεν έχουμε καταλήξει. Όμως, π.χ. 

η Μύκονος και η Σαντορίνη πάνε στο ίδιο 

καθεστώς με την Κρήτη, δεν θα πάθουν 

κάτι. Αυτό που πρέπει να προστατευθεί 

είναι η άγονη γραμμή», υπογράμμισε η ανα-

πληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια 

Βαλαβάνη, σε συνέντευξή της. Ερωτηθείσα 

για πιθανή αύξηση του ΦΠΑ σε ποτά και τσι-

γάρα, υπογράμμισε ότι τα τσιγάρα είναι πρό-

βλημα, καθώς οι ειδικοί φόροι είναι ήδη στο 

88%. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί 

η φορολόγηση του πετρελαίου, τονίζοντας 

ότι η υπερβολική αύξηση των φόρων οδή-

γησε ήδη σε περιβαλλοντική καταστροφή. 

Αναφορικά με τη ρύθμιση - εξπρές για τις 

οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο, ξεκα-

θάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση παράτα-

σης της ρύθμισης (η προθεσμία είναι μέχρι 

την Παρασκευή 27 Μαρτίου), ενώ η μέχρι 

τώρα ανταπόκριση είναι ικανοποιητική. 

Αναφορικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων 

και τις αντιδράσεις των δανειστών, υπο-

γράμμισε ότι «δεν ήθελαν ρύθμιση, ήθελαν 

δημιουργία φορολογικής συνείδησης, κάτι 

που είναι απολύτως θεμιτό». Σχολιάζοντας 

το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα και την 

υπέρμετρη επιβάρυνση των φτωχότερων 

στρωμάτων, είπε ότι «Το φορολογικό σύ-

στημα δεν είναι δίκαιο και είναι και ταξικό. 

Αν δεν το αλλάξουμε δεν έχουμε λόγο 

ύπαρξης ως κυβέρνηση». Αναφορικά με τις 

αλλαγές στον φόρο εισοδήματος, σημείω-

σε ότι «Θα φέρουμε στο δεύτερο μισό του 

έτους τους όρους για τον φόρο εισοδήμα-

τος που θα πληρωθεί το 2016». Είπε ότι οι 

φορολογούμενοι θα πρέπει να κρατήσουν 

όλες τις αποδείξεις προσθέτοντας ότι «εκ-

φράζονται σκέψεις να υπάρχει επιβράβευση 

για όλους». Σε σχέση με το μαύρο χρήμα, 

δήλωσε ότι «Υπάρχει μαύρο χρήμα στην οι-

κονομία, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτε-

ρικό. Θα πρέπει να δοθεί μια δυνατότητα, με 

μια τροποποίηση εθελοντική της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, να δηλωθεί αυτό. 

Να μπει ενιαίος φόρος – που δεν νομίζω 

ότι πρέπει να είναι 15%». Στο δεύτερο μισό 

του έτους θα υπάρξει νομοθεσία που θα συ-

νενώνει τις οφειλές σε τράπεζες, Δημόσιο 

και ασφαλιστικά ταμεία, τόνισε η υπουργός, 

επισημαίνοντας ότι θα λειτουργήσει με εισο-

δηματικά κριτήρια, και εκεί «θα υπάρξει και 

σεισάχθεια». 

Και στη συνεδρίαση της 24ης/3 οι αγο-

ραστές ακολούθησαν την πετυχημένη 

συνταγή των προηγούμενων ημερών, 

που θέλει πρώτα να απορροφάται η 

όποια προσφορά και μετά οι βασικοί 

δείκτες του Χ.Α. να κλείνουν κοντά στα 

υψηλά ημέρας. Η σημαντική διαφορο-

ποίηση ήταν ο αξιοσημείωτα χαμηλότε-

ρος τζίρος και η εμφανής μετατόπιση 

του αγοραστικού ενδιαφέροντος εκτός 

τραπεζικού ταμπλό και πιο συγκεκριμένα 

στις περισσότερες από τις υπόλοιπες 

δεικτοβαρείς μετοχές, αλλά και σε 

λίγους τίτλους μεσαίας και μικρότερης 

κεφαλαιοποίησης, όπου υπάρχουν ακό-

μα ενδιαφερόμενες δυνάμεις. Σύμφωνα 

με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις διεθνών 

αναλυτών, η συνάντηση Μέρκελ - Τσίπρα 

μπορεί να μην έβγαλε κάποια είδηση, 

όμως άφησε όλα τα παράθυρα ανοιχτά 

και την μπάλα στην ελληνική πλευρά. Η 

ερώτηση του εκατομμυρίου για την ελ-

ληνική κυβέρνηση είναι «ποια μέτρα θα 

επιλέξει που θα μπορέσουν να πείσουν 

τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών και 

ταυτόχρονα θα είναι εύπεπτα για την 

εσωκομματική αντιπολίτευση και σχετικά 

εύηχα για το κομματικό ακροατήριο».
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 794,57 3,66%

FTSE 237,70 3,29%

FTSEM 811,93 2,16%

Δείκτης Τραπεζών 636,34 0,99%

Μετοχές με άνοδο 67

Μετοχές με πτώση 30

Μετοχές αμετάβλητες 8

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

31.948.997

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

88.506.543


