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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Ασία: Απώλειες 0,35% στο Τόκιο - Άνοδος 1,22% στο Χονγκ 

Κονγκ.  
ΕΕΕ Σε αναδιάταξη της παραγωγικής της βάσης στη Ρωσία, που είναι μία από τις σημαντικότερες 

αγορές της και στην οποία πέρυσι πούλησε 390 εκατομμύρια κιβώτια, αναψυκτικών, νερών και 
χυμών, προχωρά η Coca Cola HBC. Στο πλαίσιο αυτό κλείνει το κομμάτι παραγωγής του 
εργοστασίου της στο Nizhny Novgorod μεταφέροντας τον παραγόμενο όγκο της συγκεκριμένης 
μονάδας σε άλλα εργοστάσια, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα παραμείνει ως κέντρο 
πωλήσεων, διανομής και logistics. Σύμφωνα με την εταιρεία το διάστημα 2012-2014 ο όμιλος 
επένδυσε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας της στη Ρωσία 
τοποθετώντας 15 νέες γραμμές παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έλαβε την απόφαση 
να μεταφέρει τον όγκο παραγωγής από δύο γραμμές παλαιότερης τεχνολογίας που υπήρχαν στη 
μονάδα του Nizhny Novgorod σε γειτονικές πιο αναβαθμισμένες μονάδες, όπως αναφέρουν στο 
Euro2day.gr πηγές κοντά στην εταιρεία. Αυτές είναι των Samara, Orel, Μόσχας, Istra και του 
Rostov. Με την αλλαγή στο μοντέλο και τη μεταφορά της παραγωγής η εταιρεία στο Nizhny 
Novgorod θα διατηρήσει τη λειτουργία της μονάδας ως κέντρο πωλήσεων, διανομής και 
logistics. Επίσης η εταιρεία, κατά δήλωση στελεχών της, θα διατηρήσει και το νομικό πρόσωπο 
της μονάδας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτών των αλλαγών θα διατηρηθεί και το 89% των θέσεων 
εργασίας στα δύο εμπορικά τμήματα. Σημειώνεται ότι πέρυσι στη Ρωσία, ο όγκος πωλήσεων 
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επανήλθε σε ανοδική τροχιά καταγράφοντας αύξηση κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στο 
τέταρτο τρίμηνο όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 είχε καταγράψει υψηλή μονοψήφια 
αύξηση. Σε ετήσια βάση, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1% μετά την αύξηση 5% στο 
αντίστοιχο διάστημα του 2013. Οι επιδόσεις ήταν θετικές παρά τη συνέχιση των αρνητικών 
γεωπολιτικών εξελίξεων και τις γενικές μακροοικονομικές τάσεις που έπληξαν το διαθέσιμο 
εισόδημα. Ειδικότερα στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε αύξηση 
3% ενώ οι πωλήσεις με το σήμα Coca-Cola ενισχύθηκαν κατά 7%, αύξηση η οποία ενισχύθηκε 
από το βελτιωμένο όγκο πωλήσεων στο οργανωμένο εμπόριο και τις επιτυχημένες εμπορικές 
δραστηριότητες. Οι θετικές επιδόσεις στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών 
ενισχύθηκαν χάρη στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων χυμών. Οι όγκοι πωλήσεων 
αυξήθηκαν κατά ποσοστό κοντά στο άνω άκρο του εύρους 10-20% στη διάρκεια του τέταρτου 
τριμήνου, υποστηριζόμενοι από την υψηλής τάξης μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων του 
σήματος Dobry και την ένταξη του σήματος Moya Semya στο χαρτοφυλάκιο.
Σε ετήσια βάση, στην κατηγορία των χυμών η εταιρεία αύξησε το μερίδιό της τόσο σε όγκο 
πωλήσεων όσο και σε αξία. Πάντως η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η Ρωσία θα συνεχίσει 
να αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες στην αγορά. 

ΠΕΙΡ Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,74% μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Ανάδειξης υποψηφίων εξέλεξε σήμερα τον κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού αντιπροέδρου, κ. Π. Ρουμελιώτη. 
Σημειώνεται ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του νέου μέλους από την εποπτική 
αρχή (SSM/ECB) σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εποπτείας σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΕΛΛΑΔΑ To βασικό μας σενάριο παραμένει ότι Ελλάδα και ευρωζώνη θα φτάσουν σε μια συμφωνία έως 
τα τέλη του Ιουνίου, αναφέρει η JP Morgan. Ωστόσο ο διεθνής οίκος αμφιβάλει αν η Σύνοδος 
Κορυφής και οι συναντήσεις Τσίπρα θα δώσουν μια λύση στο πρόβλημα ρευστότητας που 
αντιμετωπίζει η χώρα. O Τσίπρας ίσως καταφέρει, μέσω διαπραγματεύσεων στο περιθώριο της 
Συνόδου, να πετύχει μια χαλάρωση της σκληρής στάσης με την εφαρμογή ενός περιορισμένου 
αριθμού μέτρων με στόχο την εκταμίευση ενός μικρού ποσού. Ωστόσο, σύμφωνα με την JP 
Morgan, και αυτό φαντάζει απίθανό καθώς δεν υπάρχει λεπτομερής διαπραγμάτευση των 
μέτρων. Παράλληλα προβλέπει ότι η ΕΚΤ δεν θα εγκρίνει τα ελληνικά αιτήματα που αφορούν 
τα έντοκα γραμμάτια και εκφράζει την έκπληξή της για την επιμονή που επιδεικνύει ο Αλέξης 
Τσίπρας προς αυτή την κατεύθυνση. Αν και η JP Morgan θεωρεί ότι στο τέλος θα υπάρξει deal 
μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης τονίζει ότι το σενάριο της «παγωμένης σύγκρουσης» (frozen 
conflict) κερδίζει έδαφος. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής: Με δεδομένη την δύσκολη 
διαπραγμάτευση στο Eurogroup οι εκροές καταθέσεων θα συνεχιστούν και θα εφαρμοστούν 
κεφαλαιακοί έλεγχοι στις τράπεζες. Οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης θα 
συνεχιστούν αλλά η οικονομία θα πλήττεται από αυξημένη αβεβαιότητα και την δυσκολία του 
τραπεζικού συστήματος να λειτουργήσει. Τότε μια συμφωνία Ελλάδα και ευρωζώνης θα 
πραγματοποιηθεί. Εναλλακτικά λόγω της ελλειμμάτων, της αδύναμης ανάπτυξης αλλά και της 
εγχώριας πολιτικής πίεσης η Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα ή εκλογές, 
τονίζει η JP Morgan.

ΤΧΣ Κεφάλαια ύψους 900 εκατ. ευρώ θα δώσει στα πενιχρά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την έγκριση, όπως όλα δείχνουν, του EFSF και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης κατατέθηκε κατεπείγουσα τροπολογία από τον υπουργό Οικονομικών με 
την οποία το Ταμείο αποδίδει άμεσα στο Δημόσιο 555,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πλέον τη 
δυνατότητα να επενδύει τα υπόλοιπα ταμειακά του διαθέσιμα (περίπου 345 εκατ.) σε έντοκα 
μέσω συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς. Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:
- Την απόδοση στο Δημόσιο από το ΤΧΣ κεφαλαίων ύψους 555,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 
την προμήθεια που αναλογούσε στο Δημόσιο για τις χρήσεις 2010-12 έναντι των κεφαλαίων 
(κρατικών ομολόγων) που συνεισέφερε στις τράπεζες λαμβάνοντας προνομιούχες μετοχές.
- Τη θέσπιση δυνατότητας επένδυσης των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΧΣ σε 
ρευστοποιήσιμους τίτλους του Δημοσίου (έντοκα) μέσω συμβάσεων repos με παροχή από το 
Δημόσιο αξίωσης αποζημίωσης στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. Πρόκειται, πρακτικά, 
για υπαγωγή του ΤΧΣ στην ίδια κατηγορία με τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τα δικά του 
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ταμειακά διαθέσιμα διακρατούνται σε έντοκο λογαριασμό της ΤτΕ ΕΛΛ -0,30%.
Η προμήθεια των 555 εκατ. ευρώ επιχειρήθηκε να αποδοθεί από τις τράπεζες στο Δημόσιο επί 
υπουργίας Γ. Στουρνάρα, κατόπιν όμως παρέμβασης της τρόικας απετράπη η απόδοσή τους στο 
Δημόσιο και κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με τις ευλογίες EFSF και ΕΚΤ η τροπολογία
Σημειώνεται ότι η απόδοση των 555,6 εκατ. ευρώ έχει τις ευλογίες του EFSF καθώς ο Κλάους 
Ρέγκλινγκ στις 9 Μαρτίου είχε δηλώσει ότι ο EFSF δεν έχει καμία διεκδίκηση επί του 
συγκεκριμένου ποσού με δεδομένο ότι αφορά προμήθεια επί των προνομιούχων μετοχών.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τις ευλογίες του EFSF αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας έχει και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΧΣ για την κάλυψη των άμεσων 
χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου. Σε συναντήσεις που υπήρξαν τις προηγούμενες 
ημέρες στη Φρανκφούρτη διευθετήθηκε το θέμα και δόθηκε το πράσινο φως ώστε η κυβέρνηση 
να προχωρήσει στην κατάθεση της κατεπείγουσας τροπολογίας.

ΕΚΤ Κατά 400 εκατ. ευρώ αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να αυξήσει το όριο του ELA η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά από αυτή την εξέλιξη το ταβάνι για τον μηχανισμό 
έκτακτης ρευστότητας ανεβαίνει στα επίπεδα των 70 δισ. ευρώ.  Μετά από αυτή την εξέλιξη τα 
περιθώρια που υπάρχουν στις ελληνικές τράπεζες υπολογίζονται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, 
καθώς δεν χρειάστηκε να αντληθούν τα 600 εκατ. ευρώ που είχε αυξήσει η ΕΚΤ το όριο μια 
εβδομάδα νωρίτερα.  Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεδριάσει ξανά για το θέμα την 
επόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ θα έχει μεσολαβήσει η μίνι σύνοδος κορυφής για την Ελλάδα 
στην οποία θα συμμετέχει ο Μάριο Ντράγκι αλλά και το ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τη 
γερμανίδα καγκελάριο την ερχόμενη Δευτέρα στο Βερολίνο.

ΗΠΑ Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street στην έναρξη της συνεδρίασης εν αναμονή των αποφάσεων 
της Fed για τα επιτόκια. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα 
προχωρούσε σήμερα σε αλλαγή του guidance των επιτοκίων παραλείποντας τη λέξη 
«υπομονή» στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής ενώ θεωρούσαν πιθανή την αύξηση των 
επιτοκίων ακόμα και τον Απρίλιο. Ωστόσο μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Fed, οι 
χρηματιστηριακοί δείκτες γύρισαν σε θετικό έδαφος καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών εν 
μέρει διαψεύστηκαν. Ειδικότερα, η Fed εγκατάλειψε τη δέσμευση ότι θα παραμείνει 
υπομονετική στην άσκηση νομισματικής πολιτικής και παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο 
αύξησης των επιτοκίων τον Απρίλιο. Επιπλέον αργότερα, στην ομιλία της η πρόεδρος της Fed, 
Janet Yellen υποστήριξε πως δεν είναι βέβαιο ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν τον Ιούνιο.
Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε με κέρδη 1,27% στις 18.076,19 μονάδες, ο S&P 
κατέγραψε άνοδο 1,21% στις 2.099,42 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε 
υψηλότερα 0,92% στις 4.982,83 μονάδες. 

ΠΕΙΡ Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,74% ανακοίνωσε ότι η Capital Group Companies Inc. κατέχει 
από την 16.03.2015, έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται 94.697.055 
κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάρυθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,693% επι του 
συνολικού δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το 
ΤΧΣ.

ΕΛΛ To νέο διοικητικό της Τράπεζας της Ελλάδος ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.
Αναλυτικότερα το νέο ΔΣ αποτελούν οι
-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ),
-ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ),
-ΜΗΤΡΑΚΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ),
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Σ. ΗΛΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΤΑΒΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
-ΧΑΝΔΡΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, παραδέχτηκε ότι υπάρχει άμεσο 
πρόβλημα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας εάν δεν βρεθεί λύση με τους εταίρους.
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Συγκεκριμένα μιλώντας στον Alpha υπογράμμισε: «Από τον περασμένο Αύγουστο δεν έχουμε 
πάρει δόση και πληρώνουμε και εμείς και η προηγούμενη κυβέρνηση όλες τις υποχρεώσεις 
στους εταίρους. Έχουμε μια οικονομία που παίρνει χρήματα για να πληρώνει δάνεια και αυτό 
δημιουργεί ασφυξία. Πρόβλημα ρευστότητας υπάρχει, έχουμε υποχρεώσεις που για να 
καλυφθούν θα πρέπει να υπάρξει καλή συνεργασία με τους εταίρους. Θα υπάρξει πρόβλημα εάν 
δεν εξασφαλιστεί πως όλοι οι θεσμοί και οι φορείς δεν παίξουν το ρόλο τους».
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε πως υπήρχαν αρκετά θετικά πράγματα που εξασφάλισε 
η κυβέρνηση στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. «Αρχίσαμε δεχόμενοι απίστευτη πίεση 
για να ολοκληρώσουμε την 5η αξιολόγηση η οποία κόλλησε το Μάιο του '14 και ήθελαν να το 
κάνουμε εμείς. Ξεφύγαμε από αυτό και περάσαμε σε μια θέση που μιλούσε για ένα πρόγραμμα 
με στοιχεία συμφωνημένα από κοινού. Πετύχαμε να υπάρξει μείωση στο πλεόνασμα», είπε. 
Στην ερώτηση που κόλλησε αυτή η συμφωνία απάντησε:«Κάποιοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι, 
πέρασαν σε μια στραβή ερμηνεία της συμφωνίας και άρχισαν να ζητούν τα παλιά».
«Αντί να εξειδικεύσουν τη συμφωνία άρχισαν τον επικοινωνιακό πόλεμο. Και αν μέναμε εκεί 
δεν θα υπήρχε πρόβλημα, όμως άρχισε μια προσπάθεια χρηματοπιστωτικής ασφυξίας με την 
ελπίδα πως θα υπαναχωρούσαμε όπως και οι προηγούμενοι από εμάς», τόνισε.

ΣΟΥΗΔΙΑ Ένα ακόμα επεισόδιο στο «σίριαλ» του ακήρυχτου νομισματικού πολέμου διαδραματίστηκε 
χθες, καθώς η σουηδική Sveriges Riksbank, η αρχαιότερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο, 
μείωσε αιφνιδιαστικά το βασικό επιτόκιο της σουηδικής κορόνας στο ?0,25% (από ?0,10% 
προηγουμένως). Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση του δικού της προγράμματος ποσοτικής 
νομισματικής χαλάρωσης, αυξάνοντας το ύψος των σουηδικών ομολόγων που προτίθεται να 
αγοράσει στα 30 δισ. κορόνες (2,7 δισ. ευρώ) από 10 δισ. προηγουμένως.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΛΑΔΑ

Στα 6,55 δισ. τοποθετεί τις ανάγκες της χώρας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους έως 
τον Ιούνιο έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ανάγκες της χώρας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
χρέους έχουν ως εξής:
• Μάρτιος: 2,2 δισ.
• Απρίλιος: 0,82 δισ.
• Μάιος: 1,03 δισ.
• Ιούνιος: 2,5 δισ.
Από τα παραπάνω ποσά εξαιρούνται οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων που 
αναχρηματοδοτούνται.
Εντοκα
Αντλήθηκε 1,3 δισ. με επιτόκιο 2,70%
Καλύφθηκε η χθεσινή έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με το Δημόσιο να 
δανείζεται 1,3 δισ. και το επιτόκιο να παραμένει αμετάβλητο στο 2,7%. Εκτός απροόπτου 
σήμερα ο ΟΔΗΧ θα αποδεχτεί τις συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές 
ανεβάζοντας το ποσό του δανεισμού από τα τρίμηνα γραμμάτια στο 1,6 δισ., κεφάλαια τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή αντίστοιχου ύψους εντόκων γραμματίων που λήγουν 
αύριο.

ΟΤΕ Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση των βασικών μετόχων του ΟΤΕ με 
εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία είχε στόχο τη 
γνωριμία των βασικών μετόχων της εταιρείας και την ανταλλαγή απόψεων για τη συνεισφορά 
του Οργανισμού στη χώρα. Στη συνάντηση την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο 
αντιπρόεδρος, Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης και ο 
υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, ενώ την Deutsche Telekom το μέλος του 
Συμβουλίου Διοίκησης και Επικεφαλής για την Ευρώπη και την Τεχνολογία, Claudia Nemat 
και ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους για την πορεία του ΟΤΕ, τον τρόπο λειτουργίας του και την επενδυτική 
του δυναμική που προσδίδει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ υπήρξε ταύτιση απόψεων 
σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη σημασία των τηλεπικοινωνιών για την 
ανάπτυξη στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο μετασχηματισμός 
του ΟΤΕ και η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί έως τώρα. Από την πλευρά της, η ελληνική 
κυβέρνηση τόνισε ότι θα συνδράμει ώστε να επισπευστούν και οι μεταρρυθμίσεις που 
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απαιτούνται για να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει του στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020. 
Να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια, δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας.
Ψηφιακή εποχή 
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο ΟΤΕ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών καθώς διαθέτει το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την οικονομική ευρωστία, ενώ 
θα συνεχίσει τις απαραίτητες επενδύσεις εκσυγχρονίζοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της 
χώρας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μετάβαση της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή προς 
όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο κ. Δραγασάκης 
δήλωσε ότι οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες για τη συνολική ανάπτυξη 
της κοινωνίας και τόνισε ότι ο ΟΤΕ διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην πορεία της χώρας προς 
την τεχνολογική ανάπτυξη μέσα από την ευρυζωνικότητα, «που θα συμβάλει με τον ρυθμιστικό 
ρόλο της πολιτείας, στη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας».

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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