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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Θετικό πρόσημο αλλά με διστακτικές κινήσεις είναι η εικόνα που παρουσιάζουν κατά τη 

σημερινή συνεδρίαση οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας. Οι επενδυτές προσπαθούν να 
αφομοιώσουν τα νέα απογοητευτικά στοιχεία για την κινεζική οικονομία και να διαβλέψουν 
εάν θα οδηγήσουν σε νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, στο Χονγκ Κονγκ ο 
δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,17% στις 28.182 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε 
με άνοδο 0,24% στις 2132 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX υψηλότερα κατά 0,27% στις 5814 
μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,6% στις 4468 
μονάδες και ο CSI 300 κατά 0,56% στις 4776 μονάδες. Το χρηματιστήριο του Τόκιο είναι 
κλειστό λόγω αργίας.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Η Ελλάδα σκοπεύει να πληρώσει τις δόσεις της αυτόν τον μήνα και να καταλήξει σε συμφωνία 
με τους διεθνείς πιστωτές προκειμένου να ξεκλειδώσει τα υπόλοιπα χρήματα της διάσωσης, 
ωστόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει σε σκληρές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, 
δήλωσε στο Mega ο υπουργός Εργασίας κ. Πάνος Σκουρλέτης. Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα 
είναι σε θέση να καταβάλει την πληρωμή προς το ΔΝΤ, ο υπουργός είπε πως «η χώρα έχει 
επιλέξει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της και να καταλήξει σε συμφωνία (με τους πιστωτές). 
Προσπαθούμε να έχουμε τα χρήματα». Κατά τον ίδιο, το ΔΝΤ δεν υποχωρεί στις απαιτήσεις 
του για μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, στις περικοπές των συντάξεων, τις ομαδικές απολύσεις 
και αντιτίθεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού. «Μας ζητούν να μην αγγίξουμε τίποτα 
(από τα μέτρα λιτότητας) που έχουν καταστρέψει τις ζωές των Ελλήνων τα τελευταία πέντε 
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χρόνια», σημείωσε.
ΚΑΤΣΕΛΗ Στην ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τους εταίρους μας αναφέρθηκε η πρόεδρος της 

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +4,17%, Λούκα 
Κατσέλη, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Alpha. Δεν υπάρχουν περιθώρια 
εφησυχασμού, πρέπει να κλείσει η συμφωνία και να αποκατασταθεί η ρευστότητα, τόνισε η κ. 
Κατσέλη, επισημαίνοντας συγκεκριμένα ότι το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια 
από όλους- εταίρους, θεσμούς, κυβέρνηση- να κλείσει η συμφωνία και να υπάρχει αναπτυξιακή 
προοπτική. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και για το γεγονός ότι μετά από τρεις μήνες δεν 
υπάρχει συμφωνία, η πρόεδρος της ΕΕΤ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η προσέγγιση και η 
διαδικασία εξεύρεσης κοινού τόπου μεταξύ δύο πλευρών που ξεκινούν με διαφορές δεν είναι 
μια εύκολη υπόθεση. Σημείωσε, επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι στη χώρα μας όλοι όσοι 
μιλούν δημόσια θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Η εικόνα της Ελλάδος στο 
εξωτερικό θα πρέπει να αλλάξει, η Ελλάδα να μην είναι πρόβλημα, αλλά αξία, να έχει θετικές 
προοπτικές και να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης, πρόσθεσε. Όσον αφορά τα κόκκινα 
δάνεια και για το ενδεχόμενο διαγραφής τους, τόνισε ότι μια διαγραφή σε οριζόντιο επίπεδο δεν 
πρέπει να γίνει. Η κ. Κατσέλη αναγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα που πλήττει χιλιάδες 
νοικοκυριά και επισήμανε ότι μια άμεση λύση είναι η σωστή ρύθμιση των δανείων. Γίνονται 
κινήσεις από τις τράπεζες, τόσο μέσω νέων ρυθμίσεων αλλά και προσφοράς νέων προϊόντων 
στον τομέα αυτό όσο και μέσω της δημιουργίας νέων δομών μέσα στις τράπεζες, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, υπογράμμισε. Τράπεζες, οικονομία και κοινωνία πάνε μαζί, 
απάντησε σε σχετικό ερώτημα η κ. Κατσέλη. Αν δεν πάνε μαζί το καράβι πάει στα βράχια, εάν 
οι τράπεζες δεν πάνε καλά και δεν διοχετεύουν ρευστότητα στην οικονομία, η οικονομία πάει 
στα βράχια, εάν το κοινωνικό σύνολο δεν έχει συνοχή και η οικονομία δεν πάει καλά, δεν θα 
πάνε καλά ούτε οι τράπεζες, επισήμανε η κ. Κατσέλη, θέλοντας να τονίσει την 
αλληλεξάρτηση οικονομίας, τραπεζών και κοινωνίας. Αναφερόμενη στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, είπε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τους θεσμούς και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να διασφαλίζεται η ρευστότητα και η φερεγγυότητα του και 
αναφέρθηκε στην ανάγκη ομαλοποίησης των συνθηκών ώστε να χρηματοδοτηθεί η ελληνική 
οικονομία. Επισήμανε ότι η ΕΕΤ βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεργασίας με όλες τις τράπεζες 
προκειμένου να υποβληθούν σχέδια συμμετοχής στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Γιούνκερ, που θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Σε ερώτηση για το θέμα που είχε προκύψει με τα ΑΤΜ και την 
καθυστέρηση περίπου κατά δύο ώρες στην καταβολή των συντάξεων, απάντησε ότι ήταν ένα 
καθαρά τεχνικό θέμα. Σε ό,τι αφορά το χρέος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ υψηλό 
και θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία ρύθμιση, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους 
μας, διαφορετικά δύσκολα η ελληνική οικονομία θα έχει βιώσιμους αναπτυξιακούς ρυθμούς.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής 
του, γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 θα υλοποιηθεί η ακόλουθη εταιρική πράξη:
Έναρξη διαπραγμάτευσης 5.765.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN: GRS145003000), 
κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 140 ομολογιών.

ΟΔΔΗΧ Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 
εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 
6 Νοεμβρίου 2015. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 
2015 (Τ+2).  Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται 
με χρονική βάση ACT/360.  Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους 
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των 
Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών 
προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό 
διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του 
δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.
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ΜΠΕΛΑ Μια πιθανή εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 18% από το β΄εξάμηνο, όπως αναφέρουν 
δημοσιεύματα, θα οδηγούσε σε ενίσχυση των προοπτικών κερδοφορίας όλων των εταιριών 
λιανικού εμπορίου και ιδίως για τη Jumbo ΜΠΕΛΑ +5,03%, τονίζει σε έκθεσή της η Beta 
Securities.  Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρία θα διατηρήσει τις τιμές αμετάβλητες, χωρίς 
να μετακυλίσει μια πιθανή μείωση του ΦΠΑ στους πελάτες της. Ετσι, εφόσον λάβει χώρα η 
αλλαγή στο καθεστώς ΦΠΑ από τον Ιούλιο, θα υπάρξει βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας 
του ομίλου κατά 304 μονάδες βάσης, στο 55,24%.  Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε 
αναβάθμιση των προβλέψεων για τα καθαρά κέρδη της εταιρίας το 2016 κατά 12% στα 137,3 
εκατ. ευρώ έναντι υφιστάμενων προβλέψεων για κέρδη 122,4 εκατ. ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες άγγιξε τα 2,5 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, ενώ τους 
τελευταίους 4 μήνες έχουν φύγει καταθέσεις 27 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για μια πτώση 16% από τον 
Δεκέμβριο, σημειώνει η Goldman Sachs, αναφέροντας πως η αύξηση του ορίου του ELA κατά 
επιπλέον 5,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο υποδηλώνει πως οι εκροές καταθέσεων ενδέχεται να 
αυξήθηκαν και πάλι τις τελευταίες εβδομάδες. Καθώς δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά, οι 
ελληνικές τράπεζες βασίζονται αποκλειστικά στην ΕΚΤ για την αναχρηματοδότησή τους. Η 
χρήση των εργαλείων της ΕΚΤ από την Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 60 δισ. 
ευρώ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αντιπροσωπεύει 
το 18% της συνολικής χρήσης των εργαλείων της ΕΚΤ. Μάλιστα, πλέον, το 27% όλων των 
ελληνικών τραπεζών assets χρηματοδοτείται από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με την Goldman 
Sachs, αν και το πλαφόν του ELA αυξάνεται, οι τράπεζες μέχρι στιγμής δεν έχουν περιοριστεί 
σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα των collaterals. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν πρόσβαση σε assets διαθέσιμα για discount στο πλαίσιο 
του ELA, ύψους 115 δισ. ευρώ. Όπως εκτιμά ο οίκος, αυτό τους δίνει ένα «μαξιλάρι» 
ρευστότητας περίπου 40 δισ. ευρώ, ωστόσο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά αν 
υπάρξει αναθεώρηση και κούρεμα στην αξία των collaterals που αποδέχεται η ΕΚΤ. Καθώς τα 
στοιχεία για τα haircuts δεν δημοσιοποιούνται πλήρως, η Goldman, μετά από συζητήσεις που 
είχε με τραπεζίτες, εκτιμά πως τα haircuts του ELA βρίσκονται σήμερα γύρω στο επίπεδο του 
30%. Αν αυτό αυξηθεί στο 50%, εκτιμάται πως το «μαξιλάρι» ρευστότητας θα μειωθεί προς 
τα 10 δισ. ευρώ. Πάντως, όπως σημειώνει η Goldman Sachs, ενώ οι ελληνικές τράπεζες 
χάνουν καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της υπόλοιπης ευρωζώνης φαίνεται πως 
δεν επηρεάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο, όμως ακόμα δεν έχει φανεί αν υπάρχει επίπτωση από 
την επιδείνωση του πολιτικού κλίματος στην ευρωζώνη τον Απρίλιο.

ΣΙΔΕΝΟΡ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΕΝΟΡ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση την 22α Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο 
PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 
παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2015 και 
έγκριση της αμοιβής τους.
4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του 
Κ.Ν.2190/1920.
8. Διάφορες ανακοινώσεις

ΤΥΧΕΡΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στο ποσό των 5,88 δισ. ευρώ έφθασαν τα “πονταρίσματα” των παικτών στην Ελλάδα την 
περυσινή χρονιά, ελαφρά αυξημένα σε σχέση με το 2013, αλλά σημαντικά χαμηλότερα του 
2008, χρονιάς-ρεκόρ για τη ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιχνιδιών στη χώρα καθώς ο τζίρος 
έφθασε στα 8,73 δισ. ευρώ.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίηση η Επιτροπή 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στην έκθεση πεπραγμένων για το 2014, η 
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ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιγνίων ανακάμπτει για πρώτη φορά μετά το 2009 από τη 
συνεχόμενη πτωτική της πορεία, εμφανίζοντας έστω και μικρή αύξηση σε σχέση με το 2013, 
της τάξης του 7%. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των 
λαχείων που σημειώθηκε πέρυσι, αύξηση που προέρχεται στην είσοδο στην αγορά του 
στιγμιαίου κρατικού λαχείου “Ξυστό” από την “Ελληνικά Λαχεία”, θυγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ. 
Σημειώνεται πως το ποσό των 5,88 δισ. ευρώ πρόκειται για το συνολικό χρηματικό ποσό που 
“πόνταραν” οι παίκτες μέσα στη χρονιά, ενώ η ΕΕΕΠ αναφέρει ότι σε αυτό δεν 
περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία των 24 παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω 
διαδικτύου, λόγω μη επαρκών διαθέσιμων στοιχείων και προς αποφυγή εξαγωγής λανθασμένων 
συμπερασμάτων.  Συνολικά, τα ακαθάριστα έσοδα (GGR - Gross Gaming Revenue, είναι το 
ποσό που απομένει εάν αφαιρεθούν από τον κύκλο εργασιών τυχερών παιγνίων τα κέρδη που 
αποδόθηκαν στους παίκτες.) των τυχερών παιγνίων πέρυσι έφθασαν στα 1,6 δισ. ευρώ. Από το 
παραπάνω ποσό, 503.257.433 ευρώ (ποσοστό, κατά μέσο όρο, 30,22%) αποτελεί έσοδο του 
Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στα ακαθάριστα έσοδα των παιγνίων. 

Κυρίαρχος της αγοράς είναι, φυσικά, ο ΟΠΑΠ, στον οποίο αντιστοιχεί το 64% του συνολικού 
μεγάθους της αγοράς πέρυσι, έναντι 27% των επιχειρήσεων καζίνο, των Ελληνικών Λαχείων 
(8%) και του ΟΔΙΕ (1%). Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΕΕΠ, οι πωλήσεις των παιγνίων 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. σημείωσαν το 2014 αξιόλογη άνοδο (7,3%), διαμορφώνοντας τον κύκλο 
εργασιών στα επίπεδα του έτους 2012. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καζίνων 
εξακολουθεί και το 2014 την πτωτική του πορεία, έχοντας “χάσει” περίπου 1 δισ. ευρώ τζίρο 
από το 2012. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών (drop) των καζίνων της χώρας συνέχισε την 
αρνητική πορεία της και κατά το έτος 2014, σημειώνοντας πτώση 5,20% σε σχέση με το 2013 
και συνολικά 38,13% την πενταετία 2010-2014. Οι εννέα επιχειρήσεις καζίνο (Aegean Casino, 
Ρίο, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λουτράκι, Μον Παρνές, Πόρτο Καρράς, Βόλου, Ρόδου) που 
λειτουργούν στη χώρα, τον Δεκέμβριο του 2014 λειτούργησαν 362 τραπέζια και 3.498 μηχανές 
τυχερών παιγνίων συνολικά και απασχολούσαν 3.299 εργαζομένους, από 3.773 τον Δεκέμβριο 
του 2013. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις καζίνων το 
2014 ανήλθε στα 2,6 εκατομμύρια. Απογοητευτική είναι η εικόνα για τις πωλήσεις του 
ιπποδρομιακού στοιχήματος που διοργανώνει η ΟΔΙΕ, καθώς πέρυσι ο τζίρος διαμορφώθηκε 
μόλις στα 50 εκατ.ευρώ, από 193 εκατ. ευρώ το 2010. Τα στοιχήματα στις ελληνικές και 
γαλλικές ιπποδρομίες, παρά τη σημαντική μείωση, αποτέλεσαν το 92% του συνολικού κύκλου 
εργασιών την περίοδο 2012-2014. Στη μείωση του κύκλου εργασιών, πέρα από τα γενικότερα 
προβλήματα, φαίνεται να συνέβαλε και η διακοπή παροχής στοιχημάτων στις αγγλικές 
ιπποδρομίες, που δεν αντισταθμίστηκε από την εισαγωγή του παιχνιδιού QUINTE.

ΟΛΠ Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του του 
πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ, το οποίο εκτιμάται ότι δεν θα είναι μεγαλύτερο από το 
51%.  Το ύψος του ποσοστού που τελικά θα διατεθεί, αλλά και άλλες λεπτομέρειες, απομένουν 
να καθοριστούν μέσα στις επόμενες ημέρες σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο. 
Όσον αφορά το τίμημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος του θα κυμανθεί στα 400 με 450 
εκατ ευρώ. Παράλληλα η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει να συμπεριλάβει την εκχώρηση 
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δικαιωμάτων πρώτης άρνησης ή άλλης option αγοράς για το υπόλοιπο 23% περίπου, που θα 
διατηρήσει το Δημόσιο, στον επενδυτή που θα ανακηρυχθεί πλειοδότης. Παράλληλα, ο 
επενδυτής θα δεσμευτεί με τη νέα σύμβαση παραχώρησης, για συγκεκριμένες επενδύσεις, αλλά 
και για εργασιακά και άλλα θέματα δημοσίου και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στον διαγωνισμό 
συμμετέχουν εκτός από την Cosco η Maersk, η Ports America, η ICTS και η Utilico, με τις δύο 
πρώτες να έχουν εκδηλώσει –μέσω της Wall Street Journal –την πρόθεση του να καταθέσουν 
προσφορές.  Εκείνο επίσης που θεωρείται δεδομένο, είναι ότι το ενδιαφέρον για τον ΟΛΠ θα 
είναι μεγάλο. Οι υποψήφιοι επενδυτές βλέπουν τα τελευταία χρόνια τη λίστα με τις πολυεθνικές 
βιομηχανίες που επιλέγουν τον Πειραιά ως πύλη εισόδου να μεγαλώνει, συνειδητοποιώντας 
έτσι την αξία του ελληνικού λιμανιού.  Και αυτό γιατί ο Πειραιάς ως λιμάνι διέλευσης για την 
ανάπτυξη διαμετακομιστικού εμπορίου προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και αυτό το απέδειξαν με τη στάση τους οι 
πολυεθνικοί κολοσσοί.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ

ΕΙΣ

Την διαπίστωση ότι «στις διαπραγματεύσεις στο Brussels Group υπήρξαν πολύ σημαντικά 
βήματα που φέρνουν πιο κοντά τη συμφωνία», έκανε η Ομάδα Πολιτικής Διαπραγμάτευσης 
που συνεδρίασε απόψε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν 
κυβερνητικές πηγές. Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών αρχίζει αύριο και σύμφωνα με τις ίδιες 
κυβερνητικές πηγές, «στόχος όλων των πλευρών είναι μέσα στο Μάιο να υπάρξει συμφωνία σε 
επίπεδο του Brussels Group. Επισημαίνουν επίσης ότι η διαδικασία προς τη συνολική 
συμφωνία θα έχει και ενδιάμεσα βήματα, και υπογραμμίζουν ότι ένα σημαντικό βήμα, θα είναι 
η επιτυχής ολοκλήρωση του επόμενου γύρου του BG την Τετάρτη που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αναγνώριση και από το Eurogroup της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί 
στις διαπραγματεύσεις .

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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