
Αύξηση καθαρών κερδών κατά 291,9%, στα €555,624 εκατ., και λειτουργικών 
κερδών (EBITDA) 21,6%, στα €3,769 δισ., εμφανίζουν αθροιστικά στο πρώτο 
εξάμηνο του 2015 οι 184 εισηγημένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν 

αποτελέσματα. Δεν περιλαμβάνονται ωστόσο  
οι επιπτώσεις από τα capital controls.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο όγκος αγορών 
που πραγματο-
ποιήθηκαν από 
τους Έλληνες 
κατασκευαστές 
υποχώρησε 
τον Αύγουστο, 
συνεχίζοντας την 
τάση που παρα-
τηρήθηκε σε όλη 
τη διάρκεια του 
έτους.

ΣΗΜΕΡΑ Οκτάμηνο συνεχούς πτώσης  
για την ελληνική βιομηχανία

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Τη ζοφερή εικόνα που επικρατεί 
στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα 
καταδεικνύει η έρευνα της Markit με 
τον εποχικά προσαρμοσμένο Δείκτη 
Υπευθύνων Προμηθειών να κλείνει 
τον Αύγουστο στις 39,1 μονάδες, ση-
μαντικά ασθενέστερος από το σημείο 
μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων 
και από τα χαμηλότερα επίπεδα που 
έχουν καταγραφεί σε όλη την ιστο-
ρία της έρευνας. Όπως επισημαίνει η 
Markit, «η έλλειψη νέων παραγγελιών 
και η περαιτέρω δριμεία υποχώρηση 
της παραγωγής ήταν από τους βασι-
κότερους παράγοντες που οδήγησαν 
στην εξασθένηση του κύριου δείκτη 
PMI».
Η παραγωγή του ελληνικού μεταποιη-
τικού τομέα εξακολούθησε, σύμφωνα 
με την Markit, να υποχωρεί τον Αύ-
γουστο, επεκτείνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την τρέχουσα τάση συνεχούς 
μείωσης της παραγωγής σε οκτώ μή-
νες. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν 
σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα, καθώς ορι-
σμένα μέλη του πάνελ επισήμαναν την 
έλλειψη ζήτησης στην αγορά. Οι νέες 
παραγγελίες τόσο από τις αγορές του 
εσωτερικού όσο και από το εξωτερικό 
περιορίστηκαν τον Αύγουστο. Οι αντί-
στοιχοι ρυθμοί μείωσης ήταν σημαντι-
κοί, ενώ ορισμένα μέλη που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα συνέδεσαν τη μεί-
ωση των παραγγελιών με τις χρηματο-
οικονομικές δυσκολίες που υφίστανται 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Markit, 
για πέμπτο συνεχή μήνα, τα επίπεδα 
απασχόλησης μειώθηκαν στον ελληνι-

κό μεταποιητικό τομέα τον Αύγουστο. 
Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων ερ-
γασίας ήταν λιγότερο σημαντικός από 
τον Ιούλιο, ωστόσο ήταν ο δεύτερος 
δριμύτερος που έχει καταγραφεί στην 
ιστορία της έρευνας. Ορισμένες εται-
ρείες υπέδειξαν ότι οι απαιτούμενες 
απολύσεις, στις οποίες προέβησαν 
τον Αύγουστο, οδήγησαν στη μείωση 
του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, 
οι αδιεκπεραίωτες εργασίες στα ερ-
γοστάσια του μεταποιητικού τομέα της 
Ελλάδας εξακολούθησαν να μειώνο-
νται τον Αύγουστο, αποδεικνύοντας τη 
συνεχιζόμενη ύπαρξη πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας στον τομέα. 
Ο έλεγχος κεφαλαίων, σύμφωνα με 
την έρευνα, αναφέρθηκε ως ένας από 
τους λόγους της περαιτέρω αύξησης 
του κόστους εισροών, τον Αύγουστο. 
Οι τιμές εκροών υποχώρησαν και πάλι, 
συνεχίζοντας την τάση που ξεκίνησε 
τον Μάρτιο του 2011.

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Οκτάμηνο συνεχούς πτώσης για τη 
ελληνική βιομηχανία (σελ.1)

•  Στο 1 δις ευρώ ανέρχονται σήμε-
ρα οι πιστοποιημένες, πλην, όμως, 
ανεξόφλητες εργασίες έργων του 
ΕΣΠΑ  (σελ.3)

•  Διαγωνισμός της ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
για υπηρεσίες μηχανικού (σελ.3)

•  Τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου 
στη Μεσόγειο (σελ.3)

•  Μηνιαία παράταση αναστολής πλει-
στηριασμών λόγω capital controls 
(σελ.4)

•  Η Attica Bank στηρίζει τις εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις και τους μικρομε-
σαίους (σελ.4)

•  Πολλά περιθώρια βελτίωσης στην 
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών αποβλήτων (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του ΕΜΠ,  
το Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής του 
Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και η  
GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., διοργανώνουν 
-στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015- ενημερωτι-
κή εκδήλωση για την παρουσίαση των τελικών 
αποτελεσμάτων και των εκπαιδεύσεων για 
τις εφαρμογές και τις μεθοδολογίες που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
5DMuPLIS: 5 Dimensional Multi Purpose 
Land Information System - 5 Διαστάσεων 
πολύ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων 
σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης. Οι 
εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε αίθουσα του 
ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).
    Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται ένα 
πολυδιάστατο σύστημα πληροφοριών γης 5 
διαστάσεων (τρισδιάστατος χώρος + χρόνος + 
κλίμακα), που βασίζεται σε υπάρχοντα πακέτα 
τρισδιάστατων γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών με ανάπτυξη πρόσθετου λογι-
σμικού.  Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση 
ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο 
σε τρεις διαστάσεις αλλά και με την εισαγωγή 

του χρόνου (π.χ. διαφορετικές φάσεις 
σχεδιασμού, ή εγγραφής δικαιωμάτων στο 
κτηματολόγιο που μεταβάλλονται στο χρόνο 
κλπ.) και σε διάφορες κλίμακες, δηλαδή σε 
διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Το σύστημα 
έχει ως στόχο τόσο κτηματολογικές εφαρμο-
γές (κτηματολόγιο 5 διαστάσεων) όσο και για 
εφαρμογές αστικού αναδασμού και αναδια-
νομής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μετά 
από μελέτες πολεοδομικής ανασυγκρότησης ή 
ανάπλασης, δίνοντας ώθηση σε νέες ιδέες για 
τη διαχείριση ακινήτων (Real Estate/ Banking 
Funding ακινήτων) και την ανάπτυξη των 
Smart Cities.
Η λύση αυτή σε μορφή λογισμικού και 
ροής εργασιών θα βοηθήσει στη διαχείριση 
μεγάλου όγκου δεδομένων, που αφορούν 
στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, με χωρική 
αναφορά και τοπολογική δομή. Η ανάγκη για 
καλή διαχείριση/διοίκηση (οικονομία, περι-
βάλλον, κοινωνία) του αστικού χώρου απαιτεί 
την ανάπτυξη ιδιαίτερα 
εξελιγμένων εργαλείων. Αίτηση συμμετοχής 
για την εκπαίδευση ως και τις 8 Σεπτεμβρίου 
2015 στο:  workshop@5dmuplis.gr. 
Πληροφορίες: Τηλ.:210 2846144 -145, 
www.5dmuplis.gr

   Η ετήσια εκδήλωση ALGO 2015 θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 14 ως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015, 
στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Σημειώνεται ότι η ALGO είναι 
μια εκδήλωση που συνδυάζει το Ευρωπαϊκό Συ-
μπόσιο Αλγορίθμων (ESA), με μια σειρά από εξει-
δικευμένα συνέδρια και ημερίδες (ALGOCLOUD, 
ALGOSENSORS , ATMOS , IPEC , MASSIVE, 
WAOA ), όλα σχετικά με τους αλγορίθμους και τις 
εφαρμογές τους, καθιστώντας την τη μεγαλύτε-
ρη ευρωπαϊκή εκδήλωση για τους ερευνητές , 
φοιτητές και επαγγελματίες στους αλγόριθμους. 
Η εκδήλωση διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο της 
Πάτρας και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής και διοργανώνε-
ται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τη Θεωρητική Πληροφορική (EATCS). 
Πληροφορίες στο http://algo2015.upatras.gr/

  Δημόσια ενημερωτική συζήτηση με θέμα την 
υπερφορολόγηση της ιδιωτικής ακίνητης περιου-
σίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον ΕΝΦΙΑ, διορ-
γανώνει η ΠΟΜΙΔΑ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
των γραφείων της (Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, 4ος 
όροφος) στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 (5 - 8 μ.μ.). Ει-
δικότερα, εν όψει των βουλευτικών εκλογών που 
θα πραγματοποιηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, 
προσκαλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών 
κομμάτων και τους υποψήφιους βουλευτές τους, 
προκειμένου –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- 
να τους ενημερώσει για τις απόψεις της ΠΟΜΙΔΑ 
σχετικά με τη «δημευτική υπερφορολόγηση της 
ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και να εκθέσουν 
τις δικές τους απόψεις, θέσεις και προθέσεις στο 
θέμα αυτό».
Πληροφορίες: Τηλ. 210-3213211, fax210 3252470, 
email:mail@pomida.gr.

Η εκδήλωση ALGO 2015

Δημόσια συζήτηση της 
ΠΟΜΙΔΑ, για τον ΕΝΦΙΑ 

Εκδήλωση για το έργο 5DMuPLIS 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

24-27
Σεπτεμβρίου

2015

25
Σεπτεμβρίου

2015

28-29
Σεπτεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδο-
μίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Βραδιά του Ερευνητή 2015 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επιστημονική υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά 
και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 
ΑΘΗΝΑ

Πολυτεχνική Σχολή Παν. 
Θεσσαλίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ και άλλους φορείς
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Στο 1 δις ευρώ ανέρχονται σήμερα οι πιστοποιημένες, πλην, όμως,  
ανεξόφλητες εργασίες έργων του ΕΣΠΑ

Διαγωνισμός της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για υπηρεσίες μηχανικού

Τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο

Με επιστολή του ο ΣΑΤΕ ζητά από τον υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομίας 
Νίκο Χριστοδουλάκη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει μαζί του, 
τα ζητήματα που αφορούν την βέλτιστη αξιοποίηση τόσο του τρέχοντας 
ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και του επόμενου 2014-2020. Όπως επισημαίνε-
ται στην επιστολή, ο κ. Χριστοδουλάκης, διαθέτει πλούσια γνώση και 
εμπειρία αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργού Οικο-
νομίας, ενώ οι δηλώσεις του, κατά την παραλαβή των καθηκόντων του 
κατέστησαν φανερό ότι αντιλαμβάνεται πλήρως και υιοθετεί στο ακέ-
ραιο, τη θέση την οποία εξέφρασε ο Σύνδεσμος προ δεκαπενθημέρου 
με επιστολή προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, για οικουμενική 
συμφωνία σε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη συνέχιση του ΕΣΠΑ.
Θυμίζουμε πως με την επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων, ο 
ΣΑΤΕ έκανε έκκληση για την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων ώστε 
κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και του χρονικού διαστή-
ματος το οποίο θα απαιτηθεί μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, να 
μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η ροή χρηματοδότησης των έργων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηματοδότηση η οποία είναι πλέον 100% για όλη την 
δαπάνη, το 40% της οποίας επιστρέφει  στα ταμεία του Ελληνικού Δη-
μοσίου (23% ΦΠΑ, συν ασφαλιστικές εισφορές, συν σύνολο φόρων που 
αναλογούν στον κύκλο εργασιών των εμπλεκόμενων στα έργα).
Σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση του ΣΑΤΕ από τις υπηρεσίες της γενι-
κής γραμματείας ΕΣΠΑ, οι σημερινές πιστοποιημένες και ανεξόφλητες 
εργασίες των έργων του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε  1 δισεκατομμύριο ευρώ, 
τουλάχιστον. Έναντι αυτού του ποσού, καταβάλλονται περίπου 60-90 

εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ρυθμός που υποδηλώνει ότι τα ήδη ανε-
ξόφλητα χρέη του δημοσίου για έργα ΕΣΠΑ, τα οποία καλύπτονται κατά 
100% από την ΕΕ, δεν θα έχουν εξοφληθεί ούτε σε ενάμιση χρόνο, ενώ 
διαρκώς σωρεύονται και άλλα, αφού τα έργα συνεχίζονται από αρκε-
τούς αναδόχους έργων! Να σημειωθεί ότι ακόμη και για την εξόφληση 
λογαριασμών με το «σταγονόμετρο», εκφράζονται αμφιβολίες για την 
αντικειμενικότητα των κριτηρίων επιλογής των έργων που τελικώς πλη-
ρώνονται με συνέπεια ο ΣΑΤΕ να γίνεται τις τελευταίες ημέρες δέκτης 
καταγγελιών για πιθανές αδιαφανείς συμπεριφορές εκ μέρους των υπη-
ρεσιών κατανομής των πιστώσεων και μάλιστα διαπιστώνεται ότι τα έργα 
της διαχειριστικής αρχής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.(Υπουργείου Εσωτερικών) δη-
λαδή έργα Δήμων, βρίσκονται σε πλήρη απραξία πληρωμών. Όπως υπο-
γραμμίζεται η αντιμετώπιση του θέματος συνιστά κρίσιμη παράμετρο για 
την συνέχιση ή μη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την απορρόφηση 
της ανεργίας μέσω αυτών, την αναπτυξιακή διάσταση της Ελλάδας, το 
καλύτερο τουριστικό προϊόν-μέσω των κατάλληλων υποδομών-την πε-
ριβαλλοντική προστασία και εν τέλει την ίδια την κοινωνία, ώστε αυτή να 
απολαμβάνει με ασφαλή τρόπο αυξημένη ευημερία και να μην αποτελέ-
σει ο μήνας τον εκλογών και ο απαιτούμενος χρόνος συγκρότησης της 
νέας κυβέρνησης τροχοπέδη στην υλοποίηση των ανωτέρω. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν σε αντίθετη περίπτωση όχι μόνο θα διακοπούν τα έργα, 
αλλά και θα χαθούν οριστικά και αμετάκλητα χρήματα από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία, τα οποία στην παρούσα φάση έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική 
οικονομία.

Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πλαί-
σιο επίβλεψης των εργασιών Πολιτικού Μηχανι-
κού (Π/Μ) και Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού 
(Η/Μ) του υπό κατασκευή υβριδικού ενεργεια-
κού έργου, στην Ικαρία, προκήρυξε η ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες. Η ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
για την παροχή των υπηρεσιών, που εκτός των 
παροαναφερθέντων περιλαμβάνει και την υπό 
κατασκευή δημοτικής οδοποιίας μήκους 7,2 

χλμ., ανέρχεται στις 170.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το υβριδικό 
έργο στην Ικαρία, που σύμφωνα με τη ΔΕΗ ΑΠΕ 
κατασκευάζεται στο πλαίσιο των συμβάσεων 
ΙΚΗ-1 και ΙΚΗ-1Ν, αποτελείται από ένα αιολικό 
πάρκο στη θέση Στραβοκουντούρα ισχύος 2,7 
MW, έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 
1,05 MW στη θέση Προεσπέρα, ένα μικρό υδρο-
ηλεκτρικό 3,10 MW στη θέση Κάτω Προεσπέρα, 

ένα αντλιοστάσιο ισχύος 3,00 MW στη θέση Κάτω 
Προεσπέρα και δύο δεξαμενές με επένδυση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 80.000 μ3 
εκάστη (μία στην Προεσπέρα και μια στην Κάτω 
Προεσπέρα). Να σημειωθεί ότι η κατάθεση των 
προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι και την Πα-
ρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 13.00, στη 
διεύθυνση ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, Καποδιστρίου 
3 – 153 43, Αγία Παρασκευή.

Η ιταλική εταιρεία ενέργειας «Eni SpA» ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, που αντιστοι-
χεί σε 5,5 δις. βαρέλια πετρελαίου, στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου. Το 
κοίτασμα βρίσκεται στο πεδίο Ζορ, στο επονομαζόμενο «οικόπεδο 9», 
γνωστό και ως «Shorouk Block», στα ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα οποία επιβεβαίωσε το υπουρ-
γείο Πετρελαίου της Αιγύπτου, το κοίτασμα θα μπορούσε να περιέχει 
850 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, τα οποία αντιστοιχούν σε 5,5 δις. 
βαρέλια πετρελαίου. Από πλευράς απόδοσης είναι ίσως από τα μεγα-
λύτερα του κόσμου αν το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τη Νορβηγία 
όπου η συνολική πιθανή ποσότητα εξόρυξης φτάνει τα 790 δις κυβικά 
μέτρα. Το γιγάντιο αυτό κοίτασμα καλύπτει μία έκταση 100 τ.χλμ. και 
βρίσκεται σε βάθος 1.450 μ., σε απόσταση 109 χμ. από την πόλη του Πορτ 
Σάιντ. Η ανακάλυψη του έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ευφορία στην Αί-

γυπτο. Η εταιρεία Εni ανακοίνωσε ότι θα προβεί αμέσως σε συγκεκρι-
μένη οικονομική εκτίμηση του οικοπέδου με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών αξιοποίησης της ανακάλυψης με αρχικό χρονικό ορίζοντα 
τετραετίας.
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Παρατείνεται για έναν μήνα και συγκεκρι-
μένα ως τις 30 Σεπτεμβρίου το προσωρινό 
καθεστώς αναστολής των πλειστηριασμών 
μετά από απόφαση του δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ειδικότερα, 
η υπουργική απόφαση των υπηρεσιακών 
υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Γ. 
Χουλιαράκη και Δ. Παπαγγελόπουλο προ-
βλέπει την παράταση της ισχύος προηγούμε-
νης υπουργικής απόφασης που είχε εκδοθεί 
στις 21 Ιουλίου και προέβλεπε την αναστολή 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβο-
λής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών 
και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποι-
νών. Η παράταση της προηγούμενης απόφα-
σης για το διάστημα του ενός μηνός κρίθηκε 
αναγκαία από την υπηρεσιακή κυβέρνηση 

λόγω των περιορισμών που ακόμη ισχύουν 
στην ανάληψη μετρητών.

Μηνιαία παράταση 
αναστολής  
πλειστηριασμών  
λόγω  
capital controls

Μόλις το ένα τρίτο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απορ-
ρίπτεται στην Ευρώπη ανακυκλώνεται σωστά, ενώ ένας τεράστιος αριθμός 
κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, τηλεοράσεων, ψυγείων και άλλων συ-
σκευών είτε πωλείται παράνομα ή καταλήγει σε χωματερές, αποκαλύπτει 
έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της INTERPOL η οποία δημο-
σιοποιήθηκε στην αρχή της εβδομάδας. Η Σουηδία και η Νορβηγία προσεγ-
γίζουν τους ευρωπαϊκούς στόχους όσον αφορά την αποκομιδή και την ανα-
κύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
έχοντας φθάσει στο 85%, ενώ η Ρουμανία, η Ισπανία και η Κύπρος βρίσκονται 
στις χαμηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης, περιοριζόμενες στο 20%, 
κατά την έκθεση. Στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις ηλεκτρονικών αποβλή-
των που μόλις ξεπερνά το 20%, ενώ το 60% του όγκου είτε καταλήγει στους 
κάδους απορριμμάτων είτε απορρίπτεται ή πωλείται παρανόμως.
Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην Ευρώπη απαιτούν την ανακύκλωση 
των ΑΗΗΕ, ή e-waste, δηλαδή πρακτικά όλων των προϊόντων που μπαίνουν 
στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία, ώστε να ανακτώνται μέταλλα όπως 
ο χρυσός και ο άργυρος και να αποφεύγεται η έκλυση τοξικών στοιχείων, 
όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος, στο περιβάλλον. Όμως συνολικά μό-
λις το 35% του συνόλου των ΑΗΗΕ ανακυκλώθηκε σωστά το 2012, σύμφωνα 
με την έκθεση. Ωστόσο, ο ΟΗΕ και η INTERPOL υποβαθμίζουν τα δημοσι-
εύματα που υποστηρίζουν ότι τα απόβλητα αυτού του είδους μεταφέρονται 
παράνομα κυρίως σε αφρικανικές χώρες, όπως η Νιγηρία και η Γκάνα, όπου 
επισκευάζονται και επαναχρησιμοποιούνται.

 «Κακοδιαχείριση υπάρχει παντού», εξήγησε ο Χάουσμαν μιλώντας στο πρα-
κτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Στην Ευρώπη «γίνονται πολλές κλοπές, ανάκτηση 
μετάλλων από απόβλητα… ενώ ένα σημαντικό μέρος (των ΑΗΗΕ) καταλή-
γει στους σκουπιδοτενεκέδες». Ένα χαλασμένο ψυγείο, για παράδειγμα, 
θεωρείται πολύτιμο κυρίως λόγω του χαλκού στον συμπιεστή του. Συχνά 
αφαιρείται ο συμπιεστής και η υπόλοιπη συσκευή καταλήγει στα σκουπίδια. 
Η διαδεδομένη κλοπή εξαρτημάτων όπως κυκλωμάτων και πολύτιμων με-
τάλλων από το ρεύμα των ηλεκτρονικών αποβλήτων συνεπάγεται απώλεια 
ύψους από 800 εκατ, Ευρώ έως 1,7 δισ. Ευρώ ετησίως για τους επίσημους 
και αδειοδοτημένους διαχειριστές ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη. 
Το κόστος που αποφεύγουν οι παρανομούντες, οι οποίοι δεν συμμορφώνο-
νται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκτιμάται από 150 εκατ. Ευρώ σε 600 
εκατ. Ευρώ ετησίως. Συνολικά μόνο 3,3 εκατ. τόνοι από τα 9,5 εκατ. τόνους 
των ΑΗΗΕ που καταγράφηκαν στην Ευρώπη το 2012 απορρίφθηκαν και ανα-
κυκλώθηκαν σωστά. Περίπου 1,3 εκατ. τόνοι εξήχθησαν, ενώ οι υπόλοιποι 
ανακυκλώθηκαν εντός Ευρώπης, αλλά εκτός των προβλεπόμενων διαδικα-
σιών ή κατέληξαν στα σκουπίδια. Εκτιμάται ότι κακής ή ελλιπούς διαχείρι-
σης εντός Ευρώπης τυγχάνει όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων δέκα φορές 
μεγαλύτερος από αυτόν που μεταφέρεται σε ξένα λιμάνια δίχως επίσημα 
έγγραφα. 
Ενώ εξήχθησαν -συχνά παρανόμως- 400.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλή-
των περίπου 4.7 εκατ. τόνοι πωλήθηκαν, ανακυκλώθηκαν παράτυπα ή απορ-
ρίφθηκαν παράνομα στην Ευρώπη.

Πολλά περιθώρια βελτίωσης στην ανακύκλωση ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η Attica Bank, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ενι-
σχύει και χρηματοδοτεί, την απρόσκοπτη υλοποίη-
ση της εξαγωγικής δραστηριότητας των  επιχειρή-
σεων και κυρίως των μικρομεσαίων, που αποτελούν, 
τη  ραχοκοκαλιά  της ελληνικής οικονομίας. Στις  
εξαγωγικές αυτές εταιρείες θα παρέχονται τα απαι-
τούμενα κεφάλαια κίνησης, ώστε να υλοποιούνται 
- ιδίως τη σημερινή χρονική περίοδο -χωρίς καθυ-
στέρηση, τα εξαγωγικά τους σχέδια. Το πρόγραμμα 
αποτελεί συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότη-
σης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 80% της ονομα-
στικής αξίας του ασφαλισμένου από τον Ο.Α.Ε.Π. 
τιμολογίου, έναντι κινδύνου μη πληρωμής από τον 
κατά περίπτωση συνεργαζόμενο εμπορικό οίκο του 
εξωτερικού. Η Attica Bank, μέσω του προγράμ-
ματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»,  χρηματοδοτεί ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις με ανακυκλούμενο όριο 
έως €1.000.000 ανά επιχείρηση. Η διάρκεια της 
χρηματοδότησης είναι έως 4 μήνες, με προνομιακό 
επιτόκιο. 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της εν λόγω χρημα-
τοδότησης από την Attica Bank, είναι ότι δεν απαι-

τείται εμπράγματη εξασφάλιση ή άλλη διασφάλιση, 
αλλά μόνο η  εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής , 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η παράδοση του 
προϊόντος στον αλλοδαπό αγοραστή. Χθες υπεγρά-
φη στα γραφεία της Attica Bank η σχετική σύμβαση 
συνεργασίας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγω-
γικών Πιστώσεων που αφορά στη χρηματοδότηση 
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, παρουσία 
από πλευράς ΟΑΕΠ του Προέδρου κ. Θ. Καλπακτσό-
γλου και του Γενικού Διευθυντή κ. Α. Κωτσιόπου-
λου και από πλευράς  Attica Bank του Προέδρου 
κ. Ι. Γαμβρίλη, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλ. 
Αντωνόπουλου και του Γενικού Διευθυντή Λιανι-
κής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής 
κ. Ι. Ιωαννίδη. Μέσω και αυτής της συνεργασίας, η 
Attica Βank δηλώνει ότι αποδεικνύει τη διαρκή και 
έμπρακτη στήριξη της, στην ελληνική οικονομία και 
ειδικότερα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που απο-
τελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 
ανάπτυξης. Η Attica Bank, σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της 
που συνδράμουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής 
οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας. 

Η Attica Bank στηρίζει τις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις και τους μικρομεσαίους μέσω του ασφαλιστι-

κού προγράμματος ‘‘ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ’’ του ΟΑΕΠ.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-14-15 | 2/09/2015

Με τηλεφωνικές κλήσεις, SMS και e-mails οι τράπεζες καλούν 
τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους προσφέροντάς τους 
χαμηλά επιτόκια, διαγραφή τόκων, ακόμα και μέρους του κεφαλαίου.
Με τα «κόκκινα» δάνεια να προσεγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ όταν το 
συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
είναι 207 δισ. ευρώ, οι τράπεζες αναζητούν τις βέλτιστες λύσεις για 
να ρυθμίσουν ένα τμήμα των καθυστερούμενων δανείων, καθώς ήδη 
υποβάλλονται σε νέα stress tests, το αποτέλεσμα των οποίων θα 
κρίνει και το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την τρίτη 
κατά σειρά ανακεφαλαιοποίησή τους.
«Η κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο δίμηνο σε ό,τι αφορά τις 
καθυστερήσεις, αφού οι 4 στους 10 δανειολήπτες δεν πλήρωσαν 
δόσεις δανείων», αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ενώ σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΤτΕ το 70% των δανείων που έχουν ήδη ρυθμιστεί 
παραμένουν μη εξυπηρετούμενα.
Μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα «κόκκινα» παρουσίασαν 
νέα έξαρση, καθώς λόγω των capital controls, της πολιτικής 
αβεβαιότητας, αλλά και των φορολογικών υποχρεώσεων αυξήθηκε 
ο αριθμός των δανειοληπτών που δεν κατέβαλαν τις δόσεις 
στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων.
«Σας προτείνουμε νέο πρόγραμμα ρύθμισης του στεγαστικού σας 
με ακόμα χαμηλότερη δόση. Απευθυνθείτε άμεσα σε κατάστημα 
ή στο 210... (αριθμός τηλεφώνου)», αναφέρουν τα μηνύματα που 
λαμβάνουν τις τελευταίες μέρες δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες από 
τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται.
Ας δούμε, όμως, μερικές από τις λύσεις που προσφέρουν οι 
τράπεζες στους πελάτες τους, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι 
η ανακούφιση των δανειοληπτών εκείνων που αντικειμενικά δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, καθώς το 
εισόδημά τους έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια.
- Στεγαστικά
 Στα στεγαστικά δάνεια, στα οποία οι καθυστερήσεις έχουν σήμερα 
ξεπεράσει το 36%, οι πιο δημοφιλείς ρυθμίσεις είναι:
- Η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής. Πλέον η μέγιστη 
διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τα 45 χρόνια, ενώ 
αναλόγως έχουν... επιμηκυνθεί και τα όρια ηλικίας του δανειολήπτη 
(και του εγγυητή) στα 85 έτη.
- Η καταβολή μόνο τόκων για διάστημα μέχρι 4 έτη.
- Καταβολή κλασματικής δόσης (π.χ. το 30% ή το 40% της 
τοκοχρεολυτικής δόσης) για περίοδο 2 με 3 χρόνια. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις καταβολές του, 
διαγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά των τόκων, ενώ το 
τμήμα της δόσης που αφορά το κεφάλαιο προστίθεται στο υπόλοιπο 
του δανείου.
Το 50% της καταναλωτικής πίστης βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο». Οι 
τράπεζες επικοινωνούν με πελάτες που έχουν χρέη σε πιστωτικές 
κάρτες και προτείνουν τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της 
οφειλής τους με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν αμέσως το 
εναπομείναν κομμάτι.
Τα «κουρέματα» αυτά δεν αφορούν μόνο τους συσσωρευμένους 
τόκους υπερημερίας, αλλά ακόμη και κομμάτι του κεφαλαίου, 
προκειμένου να «διασώσουν» έστω και ένα τμήμα του δανείου και 

να μη χρειαστεί να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις.
H συγκέντρωση όλων των καταναλωτικών οφειλών σε ένα νέο 
δάνειο με χαμηλό επιτόκιο είναι η πιο δημοφιλής ρύθμιση της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. Μάλιστα στην περίπτωση που υπάρξει 
και προσημείωση ακινήτου, τότε το επιτόκιο μειώνεται περαιτέρω.
Για παράδειγμα, η συγκέντρωση οφειλών από πιστωτικές κάρτες 
-των οποίων τα επιτόκια είναι στο 18%- σε δάνειο θα τιμολογηθεί με 
9%, ενώ με προσημείωση το επιτόκιο διαμορφώνεται κάτω από το 6%.
Ήδη κάποιες τράπεζες προσφέρουν προγράμματα συγκέντρωσης 
καταναλωτικών οφειλών (με προσημείωση), με τα οποία 
«κουρεύουν» όχι μόνο τους τόκους υπερημερίας αλλά και τμήμα 
του κεφαλαίου -από 20% έως 30%- προκειμένου να δώσουν «ανάσα» 
αφενός στους χιλιάδες υπερχρεωμένους και «κόκκινους» σήμερα 
πελάτες τους και αφετέρου στους ισολογισμούς τους από τα βαρίδια 
των καθυστερούμενων οφειλών.
Στην αγορά, όμως, υπάρχουν και προγράμματα ρύθμισης οφειλών 
από καταναλωτικά δάνεια -χωρίς προσημείωση- με τα οποία 
προβλέπεται στη λήξη της δανειακής σύμβασης διαγραφή του 25% 
της οφειλής.
Για να ισχύει, ωστόσο, το bonus της διαγραφής του 25% - δηλαδή 
κάποιος οφείλει 10.000 ευρώ, πληρώνει τα 7.500 ευρώ και του 
«χαρίζονται» τα 2.500 ευρώ, θα πρέπει ο δανειολήπτης να είναι 
συνεπής στις μηνιαίες καταβολές των δόσεων του δανείου, δηλαδή 
να μην το αφήσει να «σκάσει» εκ νέου.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται το «σπάσιμο» 
της οφειλής σε καλό και κακό δάνειο, με το πρώτο κομμάτι να 
εξυπηρετείται κανονικά και το δεύτερο να «παγώνει» επ' αόριστον 
(ρύθμιση που προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών - 
δανειοληπτών).
Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση οι δανειολήπτες μπορούν να 
πακετάρουν τις συνολικές τους οφειλές σε καταναλωτικά και κάρτες 
και να τις ενσωματώσουν σε κάποιο στεγαστικό δάνειο, ώστε να 
απολαύσουν σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια.
- Αναστολή των πλειστηριασμών 
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου παρατείνεται το προσωρινό καθεστώς 
αναστολής πλειστηριασμών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
που δημοσιεύθηκε χθες στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
H παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των περιορισμών που ισχύουν 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, γεγονός που 
καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την καταβολή χρηματικών ποσών για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι σε Δημόσιο και ιδιώτες.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση που υπογράφουν οι υπηρεσιακοί 
υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Γ. Χουλιαράκης και Δ. 
Παπαγγελόπουλος, δίνεται παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της 
ισχύος της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου και 
προβλέπει αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής 
δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από 
μετατροπή ποινών.
Να σημειωθεί ότι η νέα υπουργική απόφαση τέθηκε σε ισχύ από 
χθες lη Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η νέα τροπολογία του 
«Νόμου Κατσέλη» (3869/2010), με βάση το πρόσφατο Μνημόνιο, 
φέρνει αυστηρές διαδικασίες για την προστασία της κύριας 
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κατοικίας, περισσότερα δικαστικά έξοδα αλλά και διευθέτηση-
εξπρές οφειλών που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Για 
παράδειγμα, απαλείφεται η πρόβλεψη για διάσωση της πρώτης 
κατοικίας του οφειλέτη με τον όρο της καταβολής του 80% της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου πρώτης κατοικίας. Παραμένει 
η δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, αλλά σχετικά με 
τη ρύθμιση των οφειλών ως όρου για την εξαίρεση αυτής από τη 
ρευστοποίηση, η τροπολογία παραπέμπει σε υπουργική απόφαση 
η οποία θα πρέπει να εκδοθεί εντός 1 μηνός από την ψήφιση του 
νόμου, δηλαδή έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2015.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα τα νοικοκυριά έχουν 
«κόκκινες» οφειλές της τάξης των 40 δισ. ευρώ (τα 28 δισ. ευρώ 
είναι στεγαστικά σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες και τα 12 δισ. 
ευρώ καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).
Τα στεγαστικά σε καθυστέρηση έχουν υπόλοιπα από 70.000 μέχρι 
120.000 ευρώ και συνήθως δεν αποπληρώνονται σε διάστημα 
μεγαλύτερο των 6 μηνών. Αφορούν, δε, κατά προσέγγιση περί τα 
250.000 ακίνητα. Από τα 700.000 στεγαστικά δάνεια που θεωρούνται 
ενήμερα, σε σύνολο 1,1 εκατομμυρίου, ένας σημαντικός αριθμός 
άρχισε το τελευταίο δίμηνο να εμφανίζει ενδείξεις μερικής 
καθυστέρησης, λόγω και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
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Απροσδόκητη - αν και μικρή μείωση σημείωσε η ανεργία στην 
ευρωζώνη που υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
τριών ετών. Η εξέλιξη αυτό δείχνει ότι η ανάκαμψη στη ζώνη του 
ευρώ κερδίζει έδαφος παρά το γεγονός ότι στον ορίζοντα έχουν 
μαζευτεί μαύρα σύννεφα λόγω της Κίνας.
Η εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία στην ευρωζώνη υποχώρησε τον 
Ιούλιο στο 10,9% από 11,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eu-
rostat. Η ανεργία σε χώρες όπως είναι η Γερμανία βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα αφού εκεί διαμορφώνεται σε 4,7%, ενώ σε χώρες 
όπως η Ελλάδα και η Ισπανία η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή 
καθώς διαμορφώνεται σε 25% και 22,2% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι 
τα στοιχεία της Ελλάδας αφορούν τον Μάιο, πριν από την εφαρμογή 
των κεφαλαιακών ελέγχων (που εκτιμάται ότι συνετέλεσαν σε νέα 
αύξηση του δείκτη).
Τα νέα αυτά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να συνεδριάσει αύριο 
στη Φρανκφούρτη για να εξετάσουν την πορεία του τρέχοντος 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Με την ανεργία να 
παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε χώρες της 
Νότιας Ευρώπης, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από τους ηγέτες της ευρωζώνης να βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους. Ο Ντράγκι έχει 
προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από 
την Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για 
τις Η εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία στην ευρωζώνη υποχώρησε 
τον Ιούλιο στο 10,9% από 11,1% τον Ιούνιο διαρθρωτικές αλλαγές που 
πρέπει να εφαρμοστούν.
Άλλα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες δείχνουν ότι ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή και οι παραγγελίες των εργοστασίων έχουν 
αυξηθεί συνολικά στην ευρωζώνη, εξακολουθούν να υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των χωρών - μελών.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή 
στη Γαλλία μειώθηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν, ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε καθώς η χώρα 
ακολουθεί καλύτερη οικονομική πορεία.
Θετικά ήταν επίσης τα στοιχεία που είδαν χθες το φως της 
δημοσιότητας για την Ιταλία. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε 0,4% το 
πρώτο τρίμηνο και 0,3% το δεύτερο τρίμηνο. Η ανεργία μειώθηκε 
στο 12% από 12,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας της χώρας.
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Τα απολύτως απαραίτητα θα προωθήσει το επόμενο διάστημα ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Υποδομών Τουρισμού και 
Ναυτιλίας Χρήστος Ζώης, καθώς η κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή. Ο 
αρμόδιος για τη Ναυτιλία αναπληρωτής υπουργός, όπως αναφέρει 
σε συνομιλητές του, θα εστιάσει το ενδιαφέρον του κυρίως στη 
διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, ενώ σε ό,τι αφορά τα 
υπόλοιπα «μέτωπα» πολιτικής εμφανίζεται έτοιμος να προωθήσει 
ό,τι έχει συμφωνηθεί με κοινωνικούς εταίρους και ήταν σε πολύ 
ώριμη φάση. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ζώης θα προωθήσει προς 
υπογραφή το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στον 
καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων. Επισημαίνεται ότι η ίδρυση της ΡΑΛ έχει προκαλέσει και 
το ενδιαφέρον της Ε.Ε. δεδομένου ότι (όπως αναφέρεται στον ετήσιο 
απολογισμό της ΡΑΛ) «η συγκρότηση Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων στην Ελλάδα αποτελεί πρωτοποριακή κίνηση για 
την ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία» και «οι αρμόδιες υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο της 
τριμερούς αντιπροσωπείας εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για 
τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τη λειτουργία του φορέα». 
Η υπογραφή του προεδρικού Διατάγματος είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών. 
Ο κ. Ζώης, πάντως, δεν προτίθεται να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Πειραιά, θέμα που 
είναι στην άμεση αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς θεωρεί ότι δεν 
είναι στο αντικείμενο μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Ως εκ τούτου αναμένεται να σημειωθεί μία μικρή καθυστέρηση στη 
διαδικασία του διαγωνισμού πώλησης των μετοχών του ΟΛΠ. Ο 
κ. Ζώης είχε χθες και θα συνεχίσει και σήμερα τις επαφές του με 
όλους τους φορείς της ναυτιλίας, εφοπλιστικούς και ναυτεργατικούς, 
με τους οποίους θα επιδιώξει να διακριβώσει τις προτεραιότητες 
και ενδεχομένως κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν από μία υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ήδη έδωσε 
λύση σε μία σειρά τεχνικής φύσεως θεμάτων που άπτονται της 
καθημερινής λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, 
υπογράφοντας υπουργικές αποφάσεις.
Στο μεταξύ, στο «μέτωπο» του φιλικού διακανονισμού για την 
κατασκευή του προβλήτα III, η Cosco αναμένει από μέρα σε μέρα 
την έγκριση από τον ΟΛΠ των σχεδίων για την κατασκευή του νέου 
προβλήτα πετρελαιοειδών. Η μετεγκατάσταση του προβλήτα είναι 
απαραίτητο βήμα για την επέκταση του τρίτου προβλήτα του Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων.


