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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ικανοποιημένος από τα βήματα που
γίνονται στο ενεργειακό πρόγραμμα
της Ελλάδος εμφανίζεται ο Γιάννης
Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχει-
ριστικής Εταιρείας Υδρογονανθρά-
κων. Παρά τις καθυστερήσεις που
παρατηρήθηκαν, ο κ. Μπασιάς εκτι-
μά πως η Ελλάδα μπορεί να προ-
χωρήσει στην έναρξη παραγωγής
ΦΑ την περίοδο 2020-2023. Για τον
αγωγό EastMed, o κ. Μπασιάς πι-
στεύει πως με τα σημερινά αποθέ-
ματα στην Ανατολική Μεσόγειο
δεν μπορεί να αποτελέσει την κο-
ρυφαία επιλογή. Τα δεδομένα, το-
νίζει,  μπορούν να διαφοροποι-
ηθούν αν οι έρευνες νότια της Κρή-
της και στην Δυτική Ελλάδα δείξουν
ικανοποιητικά κοιτάσματα. 
-Είστε ικανοποιημένος από τους
ρυθμούς που η Ελλάδα κινείται
για την αξιοποίηση του θαλάσ-
σιου πλούτου της;

-Μπορώ να σας μιλήσω μόνο
για τον ενεργειακό θαλάσσιο πλού-
το της χώρας η αξιοποίηση του
οποίου αποτέλεσε, ομολογουμένως,
με σημαντική χρονική καθυστέ-
ρηση, έναν από τους πρωταρχικούς
στρατηγικούς στόχους για τη χώρα.
Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με
καθυστέρηση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν βήματα
προσανατολισμού, προσαρμογής
και στόχευσης. Πιστεύω οτι στην
παρούσα φάση οι ρυθμοί είναι ικα-
νοποιητικοί, αν και υπάρχουν, ακό-
μα περιθώρια βελτίωσης. Σύντομα,
μέσα από την εντατικοποίηση της
δουλειάς μας και σε σύμπνοια με
τις προσδοκίες του ελληνικού λαού
και την πολιτική που έχουν χαράξει

η ελληνική κυβέρνηση και το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, αισιοδοξώ ότι θα είμαστε σε
θέση να ανακοινώσουμε και νέες
περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλες προοπτικές αξιοποίησης. 
-Η κοινοπραξία νότια της Κρήτης
μπορεί να αποτελέσει μοντέλο
και για άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας;

-Όλες ανεξαιρέτως  οι κοινο-
πραξίες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της έρευνας υδρογο-
νανθράκων στην ελληνική επικρά-
τεια χαρακτηρίζονται από οικονο-
μική και τεχνική επάρκεια ώστε

να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο
έργο τους με επιτυχία. Η ιδιαιτε-
ρότητα του γεωμορφολογικού πε-
ριβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσ-
σιου, αποτελεί κοινή πρόκληση
για όλες τις εταιρείες και η επιτυχής
ολοκλήρωση των ερευνών αυτο-
μάτως θα αποτελέσει πρότυπο έρευ-
νας σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Στην νοτιοδυτική Ελλάδα σε
ποιο στάδιο βρίσκονται οι δια-
δικασίες;

-Πρόσφατα κυρώθηκαν από την
Βουλή των Ελλήνων οι τρεις συμ-
βάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης
για τα τρία θαλάσσια μπλόκ στην

νοτιοδυτική Ελλάδα και εχουν ει-
σέλθει στην πρώτη φάση ερευνών
που θα διαρκέσει τρία χρόνια. Το
ίδιο ισχύει και για το μπλοκ του Ιο-
νίου το οποίο βρισκεται πιο βό-
ρεια.
-Νότια της Κρήτης πότε αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν οι έρευνες;

-Αξιοποιούμε τα τεχνικά και οι-
κονομικά δεδομένα με στόχο να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον της
βιομηχανίας για τις θαλάσσιες πε-
ριοχές νοτίως της Κρήτης. Πρόκει-
ται για μια επιφάνεια περίπου 32
χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων που θα προστεθούν στα 40
χιλίαδες τετραγωνικά χιλιόμετρα
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης
όπου οι κοινοπραξίες εταιρειών
εργάζονται σήμερα.
-Με τα σημερινά δεδομένα και
ρυθμούς πότε υπολογίζεται η
Ελλάδα να εισέλθει στον τομέα
της παραγωγής;

-Η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει
σύντομα σε παραγωγή και πιο συγ-
κεκριμένα το 2020, στο μπλοκ του
Κατάκολου. Σημαντικές εξελίξεις
αναμένονται και στο μπλοκ του
Πατραϊκού με αναμενόμενη γεώ-
τρηση το 2020 η οποία, εφόσον
στεφθεί με επιτυχία, θα οδηγήσει
το 2022 ή 2023 σε παραγωγική δι-
δικασία. Αισιοδοξία υπάρχει και
στην Ήπειρο όπου μετά την ολο-
κλήρωση των γεωφυσικών ερευνών
αναμένεται η πρώτη ερευνητική
γεώτρηση να πραγματοποιηθεί το
2022. 

Όσον αφορά στις περιοχές δυ-
τικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης,
οι πρώτες γεωτρήσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν μετά απο 5 χρόνια με
προοπτική παραγωγής, εαν τα απο-
τελέσματα των ερευνών ειναι θε-
τικά, σε  7 χρόνια από σήμερα.

-Ελλάδα και Αίγυπτος μπορούν
να καταλήξουν σε συμφωνία
και να οριοθετήσουν ΑΟΖ;

-Η ανάπτυξη των διακρατικών
συνεργασιών είναι απαραίτητο ερ-
γαλείο για την προώθηση και υλο-
ποίηση των στόχων της ΕΔΕΥ. Αν
και μια τέτοιου είδους συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υπερ-
βαίνει κατά πολύ τα όρια των αρ-
μοδιοτήτων και του ρόλου της
ΕΔΕΥ, μπορούμε να ασκήσουμε
συμβουλευτικό ρόλο από τεχνι-
κοοικονομική πλευρά όσον αφορά
στην αξιοποίηση του ορυκτού πλού-
του της χώρας.
-Ο αγωγός EastMed είναι η κυ-
ρίαρχη επιλογή για μεταφορά
του ΦΑ της ευρύτερης περιοχής
στην Ευρώπη;

-Θα μπορούσε να αποτελέσει
την κυρίαρχη επιλογή κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια
από τις οποίες είναι η ανακάλυψη
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη
θαλάσσια δυτική Ελλάδα και Κρήτη
όπως περιγράφτηκε ανωτέρω. Τα
σημερινά αποθέματα φυσικού αε-
ρίου της νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου δεν ικανοποιούν τα αναγκαία
οικονομικά κριτήρια για να υπο-
στηρίξουν επενδύσεις καινούργιων
υποδομών και μεταφοράς. Χρει-
άζονται διπλάσιοι ογκοι κοιτασμά-
των. Είναι εμφανές επίσης ότι η
ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων κοιτα-
σμάτων στην Ελλάδα θα συμβάλει
σε αυτό και θα οδηγήσει σε ση-
μαντικές επενδύσεις τοπικών υπο-
δομών, που με τη σειρά τους θα
συμβάλουν στη μείωση του συνο-
λικού κόστους του προγράματος
του αγωγού. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους οι
έρευνες πρέπει να προχωρήσουν
χωρίς αργοπορίες στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων,
θεωρεί πως η Ελλάδα θα ξεκινήσει την παραγωγή ΦΑ από το Κατάκολο στον Πατραϊκό κόλπο.

Καθοριστική η τριετία 20-23 για τα ενεργειακά της Ελλάδας
Ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων σκιαγραφεί τους ενεργειακούς σχεδιασμούς
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Ξεκινήσαμε την προ-
σπάθεια με καθυστέρη-
ση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν
βήματα προσανατολι-
σμού, προσαρμογής και
στόχευσης. Πιστεύω ότι
στην παρούσα φάση οι
ρυθμοί είναι ικανοποι-
ητικοί.

Μετά τα τελευταία έτη που ο ρυθμός αύξησης στην
Κύπρο χτύπησε κόκκινο, που έγινε λόγος και για φόβους
υπερθέρμανσης της οικονομίας, από το τρέχον έτος
κιόλας ο ρυθμός θα μειωθεί. Η δυναμική της ανάπτυξης
να μετριάζεται από το 2019 και στο εξής δεν είναι μόνο
κυπριακό φαινόμενο άλλωστε, είναι στο πλαίσιο του
όλου κλίματος της Ευρωζώνης. Όπως σημειώνουν οι ει-
δικοί, παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ανα-
μένεται να βιώσουν ένα μετριασμό της ανάπτυξης, δεν
πρόκειται να αγγίξουν τα
επίπεδα της ύφεσης, πόσω
μάλλον στην Κύπρο που θα
παραμείνει σε πολύ καλά
επίπεδα. Την ίδια θέση εξέ-
φρασαν εξάλλου και οι ομι-
λητές στο οικονομικό συνέ-
δριο του Economist στα μέσα
της εβδομάδας. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ στην Κύ-
προ θα κλείσει με 2,9% για
το 2019, με 2,6% για το 2020
και με 2,3% για το 2021. Η Κομισιόν προβλέπει ότι θα
μετριαστεί σταδιακά η ανάπτυξη στην Κύπρο λόγω
κυρίως των εξωτερικών κινδύνων, όμως η ανεργία θα
εξακολουθήσει να μειώνεται. Χαρακτηριστικά, από 7,2%
το 2019 θα μειωθεί σε 6,3% το 2020 και θα φτάσει σε
επίπεδα πλήρους απασχόλησης και μέσης χώρας της
Ευρωζώνης, δηλαδή 5,7% το 2021. Όσον αφορά στα δη-
μόσια οικονομικά και στα τα του προϋπολογισμού, η
Κομισιόν αναμένει να παραμείνει πλεονασματικός και
το δημόσιο χρέος να υποχωρεί από το 2019 και εντεύθεν.
Αναλυτικότερα,το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα μειωθεί
στο 93,8% το 2019, σε 87,8% το 2020 και στο 81,8% το
2021. Ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 0,6% το 2019, στο
0,7 το 2020 και στο 1,3% το 2021. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

<<<<<<

Ο ρυθμός αύξη-
σης του ΑΕΠ στην
Κύπρο θα κλείσει
με 2,9% για το
2019, με 2,6% για
το 2020 και με
2,3% για το 2021.

Οδεύουν προς Βουλή οι νέες
χρεώσεις των τραπεζών
Η νομοθετική εξουσία αναμένεται να βάλει βέτο στις προγραμματισμένες αυξήσεις

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Προς την Βουλή των Αντιπροσώπων
φαίνεται να οδεύει το ζήτημα των
νέων χρεώσεων των τραπεζών που
θα ισχύσουν από αρχές του 2020 στην
Κύπρο, επαναλαμβάνοντας το έργο
που είχε αίσιο τέλος στην Ελλάδα τις
προηγούμενες ημέρες. Έτσι όπως ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για την
ανάκληση των αυξήσεων που είχαν
ανακοινώσει οι Ελληνικές τράπεζες
σε μια ευρεία σειρά τραπεζικών υπη-
ρεσιών, το ίδιο θέλουν να καταφέρουν
στην Κυπριακή Βουλή. Οι νέες χρε-

ώσεις των τραπεζών βρίσκουν αντί-
θετους τους Κύπριους βουλευτές, που
θα θελήσουν να παραμείνουν οι τρα-
πεζικές χρεώσεις στο προηγούμενο
πλαίσιο. Την αρχή έκανε ο Πρόεδρος
του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέσω
«τουίτ» πρώτα στον προσωπικό του
λογαριασμό και έπειτα με ανακοίνωσή
του πως οι εξαγγελίες για αυξήσεις
από τις τράπεζες είναι απαράδεκτες
και δεν θα επιτρέψει η νομοθετική
εξουσία να εφαρμοστούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο δεν πέρασε
απαρατήρητη η ανάρτηση του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Και αυτό, γιατί όπως σημειώνεται
από τραπεζιτικούς κύκλους, ο ίδιος
στάθηκε πολλές φορές στο πλευρό
των τραπεζών στηρίζοντας θέσεις
και προτάσεις τους.

Και τα υπόλοιπα κόμματα όμως

κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης
θα εγγράψει ως θέμα στην Επιτροπή
το νέο «χαράτσι» που οι τράπεζες θέ-
λουν να εφαρμόσουν με τη νέα χρονιά.
Όπως έχει διαρρεύσει, παρασκηνιακά,
όλοι οι βουλευτές προσανατολίζονται
προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή
στη μη χρέωση παραδοσιακών συ-
ναλλαγών και παρουσιάζονται έτοιμοι
να αντιδράσουν συντονισμένα.

Μερικά παραδείγματα
Όπως δήλωσε γραπτώς ο κ. Νεο-

φύτου σε ανακοίνωση που ακολού-
θησε, αλλά που παρουσιάζει τις δια-
φορές των χρεώσεων που πρόκειται
να επιβληθούν με παραδείγματα, μέ-
χρι σήμερα η έκδοση ενός check book,
βιβλιαρίου επιταγών, είναι 25 ευρώ

και θα γίνει 40 ευρώ, δηλαδή αύξηση
60%. «Σίγουρα δεν θα επηρεάσει μια
επιχείρηση που έχει τζίρο εκατομ-
μύρια, αντί 25 να πληρώνει 40 ευρώ.
Αλλά για έναν συνταξιούχο, των 400
και 500 ευρώ σύνταξη, αυτό είναι μια
αύξηση του 60%», ανέφερε. Και συ-
νέχισε : «Εκδοση επιταγών με ειδική
παρουσίαση, από 20 ευρώ στα 40 ευ-
ρώ. Αύξηση 100%. Εξόφληση λογα-
ριασμού κοινής ωφελείας, από 2 ευρώ
σε 5 ευρώ. Αύξηση 150%. Δηλαδή για
να πληρώσει κάποιος τέλος του μηνός
το ρεύμα, το λογαριασμό του νερού,
του τηλεφώνου, θα θέλει 15 ευρώ το
μήνα».

Η ελάχιστη χρέωση για ανάληψη
μετρητών από ταμεία θα ανέλθει από
5 τοις χιλίοις σε μισό τοις εκατό, δη-
λαδή 900% αύξηση, με την μάξιμουμ
χρέωση για ανάληψη μετρητών από

το ταμείο να ανέρχεται από 2 ευρώ,
σε 5 ευρώ. Όταν ο καταθέτης έχει
τρεχούμενο λογαριασμό μέχρι 3 χι-
λιάδων ευρώ, τότε από 3 ευρώ, η χρέ-
ωση θα αυξηθεί στα 6 ευρώ. 

Δηλαδή 100% αύξησης. Για έναν
καταθέτη με τρεχούμενο λογαριασμό
που έχει όριο από 3 – 10 χιλιάδες
ευρώ, θα πληρώνει από 5 ευρώ, 10
ευρώ. Και εκεί 100% αύξηση. Για λο-
γαριασμό τρεχούμενο με όριο πάνω
από 10 χιλιάδες ευρώ η αύξηση δια-
χείρισης των εξόδων από 35 ευρώ θα
αυξηθεί σε 50 ευρώ.

Τέλος, χρεώσεις θα επιβληθούν
για συνδρομές απλών καρτών. Στην
«απλή» visa ή master card, η χρέωση
από 10 ευρώ θα αυξηθεί σε 12,5 ευρώ,
για συνδρομή στην gold από 50 ευρώ
θα αυξηθεί σε 55 ευρώ και για plati-
num από 85 ευρώ, στα 90 ευρώ.

<<<<<<

Μέχρι σήμερα η έκδοση
ενός check book, βι-
βλιαρίου επιταγών, εί-
ναι 25 ευρώ και θα γίνει
40 ευρώ, δηλαδή αύξη-
ση 60%. Όλοι οι βουλευτές προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στη μη χρέωση παραδοσιακών συναλλαγών και πα-

ρουσιάζονται έτοιμοι να αντιδράσουν συντονισμένα.

Μειωμένη μεν, 
αλλά ισχυρή 
η ανάπτυξη

Παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναμένεται να
βιώσουν ένα μετριασμό της ανάπτυξης, δεν πρόκειται να
αγγίξουν τα επίπεδα της ύφεσης.
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