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Νέα μέτρα από την Αθήνα 
για το EuroWorking Group
Πακέτο επιπρόσθετων μέτρων ζήτησαν από την Αθήνα οι εταί-

ροι και, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το θέμα εξετάστηκε 

στη σύσκεψη που έγινε στις 31/3 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό 

την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Το ζήτημα εξετάστηκε από το 

υπουργείο Οικονομικών για να καταρτιστεί επιπρόσθετη λίστα 

που θα παρουσιαζόταν στο χθεσινό EuroWorking Group.

Οι προτάσεις έχουν δημοσιονομική απόδοση, ενώ σύμφωνα 

με άλλες πηγές, το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη διαμηνύσει 

προς το εξωτερικό την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αυτήν 

την κίνηση. Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι 

οι διαβουλεύσεις με στόχο την ολοκλήρωση των μεταρρυθ-

μίσεων συνεχίζονται, τόσο στο Brussels Group, μέσω e-mail, 

όσο και στην Αθήνα για τη συλλογή στοιχείων. Οι ίδιες πηγές 

αναφέρουν ότι υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις 

διαβουλεύσεις, ωστόσο δεν θεωρούν πιθανό να συγκληθεί 

Eurogroup τη Μεγάλη Εβδομάδα του Ορθόδοξου Πάσχα.

Η Αθήνα, πάντως, εκτιμά ότι βρίσκεται «πολύ κοντά» σε λύση 

που θα δώσει ανάσα ρευστότητας και οι πλέον αισιόδοξοι 

βλέπουν απελευθέρωση του 1,9 δισ. από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα μετά από απόφαση του Eurogroup. Άλλες 

πληροφορίες μιλούν για εκταμίευση 1 δισεκατομμυρίου συν-

δυαστικά από τα κέρδη που προέρχονται από τα ομόλογα και 

μέρος της εναπομείνασας δόσης.

Παρότι η πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης στο Brussels 

Group ολοκληρώθηκε προχθές χωρίς αποτέλεσμα, κυβερνη-

τικές πηγές επιμένουν ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα, 

μέχρι τις 10 Απριλίου, ώστε η χώρα να ξεφύγει από την ασφυ-

κτική θηλειά της έλλειψης ρευστότητας. Το καλό σενάριο 

τοποθετεί το Eurogroup στα μέσα της ερχόμενης, Μεγάλης 

Εβδομάδας και το... πολύ καλό το επισπεύδει για μεθαύριο (με 

τηλεδιάσκεψη), δηλαδή μία ημέρα πριν αρχίσει η αργία για το 

Πάσχα των Καθολικών. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά 

θα προσκομίσει στο EWG νέες προτάσεις για μέτρα.

Για την επόμενη εβδομάδα οριοθέτησε τον χρόνο που μπο-

ρεί να επιτευχθεί συμφωνία ο Γ. Σταθάκης, μιλώντας στο 

ΣΚΑΪ, ενώ στην πολιτική διαπραγμάτευση έδωσε έμφαση 

ο Ν. Χουντής, σχολιάζοντας τη συνεδρίαση του EWG. Να 

σημειωθεί ότι στο Brussels Group μεταφέρθηκε το αίτημα 

των εταίρων να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία για το 

ασφαλιστικό και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς τα χαρα-

κτήρισαν ανεπαρκή.

Επιπλέον πονοκέφαλο είναι η γκρίνια των δανειστών για την 

έλλειψη επαρκούς συνεργασίας με τα τεχνικά κλιμάκια που 

βρίσκονται στην Αθήνα. Υπό αυτό το πρίσμα το κλίμα που 

μεταδίδεται από τα στρατόπεδα των δανειστών δεν είναι σε 

ευθεία γραμμή με την αισιοδοξία που εκπέμπει η κυβέρνη-

ση, αν και από όλες τις πλευρές τονίζεται η βούληση να απο-

φευχθεί ένα ατύχημα.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: Ποσό 147.034.038 

εκατομμυρίων ευρώ εισέπραξε το Δημόσιο 

από την «εξπρές» ρύθμιση χρεών που ο-

λοκληρώθηκε στις 27/3. Όπως ανέφερε το 

υπουργείο Οικονομικών, το ποσό αυτό το 

κατέβαλαν 151.124 φυσικά και νομικά πρό-

σωπα, καλύπτοντας 247.173 οφειλές. Στο 

πλαίσιο αυτό αποπλήρωσαν τις συνολικές 

οφειλές τους 68.748 φορολογούμενοι, κα-

ταβάλλοντας συνολικά 56.031,758, ευρώ. 

«Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός 

ότι υπήρξαν 35.000 φορολογούμενοι που 

κατέβαλαν έως 50 ευρώ και άλλοι 23.000 

που κατέβαλαν 50-100 ευρώ, όπως προ-

κύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμ-

ματείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», 

ανέφερε το υπουργείο. Σύμφωνα πάντα με 

το υπουργείο Οικονομικών, η σημαντική ε-

πιτυχία της εισαγωγής στη ρύθμιση έως 100 

δόσεις που θα ανοίξει ηλεκτρονικά μετά το 

Πάσχα φαίνεται και από το γεγονός ότι όλες 

οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις ως προς το εφά-

παξ ποσό έχουν συνολικά αποφέρει 65,66 

εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό που 

έχει εισπραχθεί από 25.000 περίπου φυ-

σικά πρόσωπα, από το σύνολο των μέχρι 

σήμερα ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένων 

και των δόσεων, φτάνει στα 184,86 εκα-

τομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε 191.934 

οφειλέτες. «Εξίσου σημαντικό θεωρούμε 

επίσης το ότι υπήρξε καταβολή χρεών από 

τις δεκαετίες ‘70, ‘80, ‘90, καθώς και από 

το διάστημα 2001-2009, περιόδους όπου 

η εισπραξιμότητα θεωρείται μηδενική, 

ή περίπου μηδενική», δήλωσε η Νάντια 

Βαλαβάνη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Για τη διευκό-

λυνση των φορολογουμένων και μετά από 

αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς τη 

Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. 

Κατερίνα Σαββαΐδου, ανακοινώνεται ότι, 

με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί 

στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, θα 

παραταθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015 

η προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (Ε9) έτους 2015. Στην ίδια προ-

θεσμία θα υποβληθούν και οι δηλώσεις 

στοιχείων (έτους 2016) για τις μεταβολές 

της περιουσιακής κατάστασης που πραγμα-

τοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι 

και την 31η Μαΐου 2015.

O χθεσινός τζίρος στο Χ.Α. ήταν ο 

τέταρτος χαμηλότερος για το 2015 (οι 

αμέσως χαμηλότεροι έχουν σημειω-

θεί στις 19/1 στα 54,187 εκατ., 20/1 

στα 47,739 εκατ. και 2/1 στα 30,663 

εκατ.) και δεν επέτρεψε την ασφαλή 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, όλα 

παραμένουν ανοιχτά για τη σημερινή 

(2/4) συνεδρίαση, τελευταίας πριν τις 

προγραμματισμένες αργίες λόγω του 

Πάσχα των Καθολικών, έστω και αν οι 

βασικοί δείκτες του Χ.Α. ολοκλήρω-

σαν τη συνεδρίαση πολύ κοντά στα 

χαμηλά ημέρας.

Αν εξαιρεθεί ο τραπεζικός κλάδος και 

ιδιαίτερα οι δεικτοβαρείς τραπεζικές 

μετοχές, όπου είναι εμφανής η πα-

ρουσία εναλλασσόμενου πωλητή σε 

Alpha Bank και Πειραιώς και αγορα-

στή (Fairfax) που συνεχίζει να απορ-

ροφά την προσφορά στη Eurobank, 

είναι περισσότερο από πασιφανής η 

απουσία των leaders της αγοράς.

Προβληματική θα μπορούσε να χα-

ρακτηριστεί η εικόνα στον υπόλοιπο 

«25άρη», όχι μόνο γιατί υπερίσχυσαν 

οι τίτλοι με αρνητικό πρόσημο, αλλά 

και διότι αρχίζουν να δημιουργούν 

σχετικούς προβληματισμούς, άλλοι, 

μη τραπεζικοί δεικτοβαρείς τίτλοι. 

Πλέον ενδεικτική, η περίπτωση του 

ΟΤΕ, που συμπλήρωσε πέντε συνεχό-

μενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Παρά την επιφανειακή ψυχραιμία, 

απόλυτα επιφυλακτικοί συνεχίζουν να 

δηλώνουν οι ξένοι διαχειριστές που 

περιορίζονται στο να επισημάνουν τις 

συνεχιζόμενες κυβερνητικές παλινω-

δίες, στα περισσότερα από τα τρέχο-

ντα θέματα. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 765,37 -1,30%

FTSE 227,36 -1,15%

FTSEM 785,07 -1,75%

Δείκτης Τραπεζών 562,21 -0,04%

Μετοχές με άνοδο 49

Μετοχές με πτώση 60

Μετοχές αμετάβλητες 15

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

55.320.269

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

133.658.807


