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σμος, πολίτες που με όσο το 
δυνατόν μικρότερο κόστος θέ-
λουν να περάσουν τις διακοπές 
τους στο εξωτερικό. 

Αυτό είναι μόνον ένα μικρό 
σημάδι τού τι μας μέλλεται…
Από εκεί και πέρα, η μείωση 
των φορολογικών συντελε-
στών, όπως προκύπτουν από 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
που έρχεται στη Βουλή (σ.σ. 
μπορεί ήδη να έχει έρθει την 

ώρα που γράφο-
ντα ι  αυτές  ο ι 
γραμμές), μπορεί 
να λειτουργήσει 
εκτονωτικά, πλην 
όμως, η δέσμευση 
των τραπεζικών 
λογαριασμών απο-
τελεί ανάχωμα 
στην όποια εξα-
σφάλιση ρευστό-
τητας  γ ια  τον 
εμπορικό κόσμο. 

Οι νέες επενδύ-
σεις που γίνονται 

στην Ελλάδα από ελληνικές 
επιχειρήσεις χρειάζονται κε-
φάλαια κίνησης. Στα χρόνια της 
κρίσης, όμως, τα ίδια κεφάλαια 
ακόμα και μεγάλων εταιρειών 
φαγώθηκαν. Και πλέον οι επεν-
δύσεις χρηματοδοτούνται με 
δάνεια. Το αυτό ισχύει και για 
τον κλάδο της ενέργειας. Τα 
ΝΟΜΕ καταργούνται και ο ιδι-
ωτικός τομέας έχει να αντιμε-
τωπίσει μία ανταγωνιστική Δη-
μόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 
που σε μία από τις επόμενες 
οικονομικές περιόδους (δ’ 3μη-

editorial

Μ
ία νέα ύφεση προ-
βάλλει πάνω από 
την παγκόσμια 
οικονομία και η 
κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας, που ήδη έχει 
συμπληρώσει τρεις μήνες στο 
τιμόνι, καλείται να διαχειριστεί 
τα απόνερα που θα σκάσουν 
στην ελληνική οικονομία. Με 
τη μορφή της ανόδου των τιμών 
των πρώτων υλών και των καυ-
σίμων; Με την επιβολή δασμών 
σε έναν εμπορικό 
πόλεμο των ΗΠΑ 
με την Κίνα για τον 
οποίο κανείς δεν 
κατάλαβε τον λό-
γο; Με ένα νέο κύ-
μα προσφύγων και 
μεταναστών από 
τις ανατολικές πύ-
λες εισόδου της 
χώρας, όχι γιατί 
μαίνεται κάποιος 
πόλεμος, αλλά λό-
γω πείνας; Με ένα 
νέο χρηματιστηρι-
ακό κραχ; 

Η ελληνική κυβέρνηση καλεί-
ται τώρα να αντιμετωπίσει πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά 
το πώς θα διασφαλίσει το ανέ-
παφον της ελληνικής οικονομί-
ας. Ήδη, στον τουρισμό, αυτό 
που λέμε συμβάσεις χρονομί-
σθωσης των κατοικιών, τύπου 
Airbnb, παρουσιάζουν μία κάμ-
ψη για φέτος στην Ελλάδα 30%. 
Κι αυτοί που ενοικιάζουν τα 
ακίνητα με τούτη τη διαδικασία 
δεν είναι τίποτα γερά πορτοφό-
λια. Είναι φοιτητές, απλός κό-

Πήραμε, επιτέλους,
το μάθημά μας;

Η ελληνική 
κυβέρνηση 
καλείται τώρα 
να αντιμετωπίσει 
περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά το 
πώς θα διασφαλίσει 
το ανέπαφον 
της ελληνικής 
οικονομίας.

νο 2019, ά και β τρίμηνο 2020), 
είναι πιθανό να συζητούμε για 
άλλον ισολογισμό. 

Μπαίνοντας στο μυαλό του 
υπουργού Ενέργειας κ. Κ. Χα-
τζηδάκη αντιλαμβανόμαστε ότι 
ο στόχος είναι η ΔΕΗ να κάνει 
το «παιχνίδι» στην αγορά. Και 
οι υπόλοιποι θα στρέφονται 
γύρω από αυτήν. Το ερώτημα 
είναι ότι δεν ενδιέφερε τους 
ιδιώτες επενδυτές μία ΔΕΗ 

προβληματική. Πόσο 
σίγουροι είμαστε ότι 
στο μέλλον θα τους 
ενδιαφέρει μία ΔΕΗ 
«βιτρίνα», ακριβή; 

Υπό αυτά τα δεδομέ-
να, με μία ευρωπαϊκή 
οικονομία στα πρόθυ-
ρα της κατάρρευσης 
και μία ελληνική οικο-
νομία που θέλει να 
αποφύγει την επι-
στροφή στην εσω-
στρέφεια και στην 
ανακύκλωση της μιζέ-
ριας, η επιτάχυνση των 

διαρθρωτικών αλλαγών είναι 
μία υπόθεση που αφορά όλους 
μας. Από τον απλό εργαζόμενο 
μέχρι τον μεγαλύτερο Έλληνα 
επιχειρηματία. Τους επόμενους 
μήνες που απομένουν μέχρι 
την ολοκλήρωση της χρονιάς 
η κυβέρνηση καλείται να πε-
ράσει από τη Βουλή όλα εκείνα 
τα δύσκολα νομοθετήματα που 
θέλει η χώρα για να γυρίσει 
σελίδα. Όλα τα άλλα είναι μου-
σική, όπως έλεγε ένας «παλιός» 
δημοσιογράφος… 

Με μία ευρωπαϊκή 
οικονομία στα 
πρόθυρα της 
κατάρρευσης, η 
επιτάχυνση των 
διαρθρωτικών 
αλλαγών για την 
οικονόμια  μας είναι 
μία υπόθεση που 
αφορά όλους μας.
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OΜΙΛΌΣ ΌΤΕ

Σε ιστορικό χαμηλό το επιτόκιο  
του επταετούς ομολόγου του 
Άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ετήσιο σταθερό κουπόνι 0,875%

Το χαμηλότερο κουπόνι στην 
ιστορία του πέτυχε ο Όμιλος 
ΟΤΕ, αφού άντλησε €500 

εκατ. από τις διεθνείς αγορές με 
ετήσιο σταθερό κουπόνι 0,875%. 
Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου 
προσφορών (bookbuilding) για την 
έκδοση νέου ομολόγου επταετούς 
διάρκειας και η μεγάλη του ζήτηση 
επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, 
οδηγώντας τελικά το κουπόνι στο 
εντυπωσιακό 0,875%. 
Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημα-
ντική βελτίωση του χρηματοπιστω-
τικού του προφίλ, μέσω  της  της 
επιμήκυνσης των υφιστάμενων 
δανειακών υποχρεώσεών του με 
πολύ χαμηλότερο 
χρηματοδοτικό κό-
στος.
Ο Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ, κ. 
Μιχάλης Τσαμάζ, δή-
λωσε σχετικά: «Η 
έκδοση αυτή αποτε-
λεί ορόσημο στην ιστορία του Ομί-
λου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το 
χαμηλότερο κουπόνι που έχει επι-
τευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την 
εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την 
ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει 
ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση με ευνο-
ϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές 
ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην 
επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομι-
κών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπά-
μπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμο-
λόγηση που πετύχαμε και η υψηλή 
ζήτηση για το ομόλογο αντικατο-

πτρίζουν την υγιή πορεία και τις 
προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με 
την επιτυχημένη ομολογιακή έκ-
δοση αναχρηματοδοτούμε μέρος 
του δανεισμού μας με πολύ ευνο-
ϊκούς όρους και μειώνουμε σημα-
ντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. 
Με στέρεες οικονομικές βάσεις και 
όχημα την τεχνολογία και την και-
νοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιά-
χνουμε έναν κόσμο καλύτερο για 
όλους.»
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 
από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η 
Deutsche Telekom, καλύπτοντας 
το 20% του συνολικού ποσού. Με 
τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και 

δείχνει την εμπιστο-
σύνη στις προοπτικές 
της ελληνικής οικο-
νομίας και του ΟΤΕ. 
Το νέο ομόλογο θα 
εκδοθεί  από την 
OTE plc με την εγγύ-
ηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο 
πλαίσιο του υφιστα-

μένου Προγράμματος Έκδοσης 
Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων 
που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. 
Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο 
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούρ-
γου. 
Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.  
Την έκδοση του ομολόγου ανέλα-
βαν από κοινού ως Joint 
Bookrunners / Lead Managers οι 
τράπεζες BNP Paribas και Goldman 
Sachs International και ως Co–
Managers οι τράπεζες Alpha Bank, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Eurobank Ergasias και Τράπεζα 
Πειραιώς.

Μιχάλης Τσαμάζ: 
Ανοίγει ένα νέο 
κεφάλαιο στην 
επιχειρηματικότητα 
της Ελλάδας

θέμα  
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άποψη
Του Γιάννη Κανουπάκη

Τ
ο φθινόπωρο ήρθε, ωστόσο 
ακόμη και οι πρόσκαιρες 
μπόρες δεν εξασφαλίζουν 
ότι θα σβήσουν οι  «φωτιές» 
που σιγοκαίνε και συχνά 

φουντώνουν στην Oικονομία, δεδομέ-
νου ότι και το διεθνές περιβάλλον είναι 
εξαιρετικά ρευστό. Αν μαθαίναμε στον 
τόπο μας όλο και περισσότεροι να «δια-
βάζουμε» πιο προσεκτικά τις παγκόσμι-
ες εξελίξεις και το πώς αυτές μας επη-
ρεάζουν ίσως και να αντιμετωπίζαμε με 
μεγαλύτερη ψυχραιμία τα εσωτερικά 
μας προβλήματα, οπότε θα δίναμε και 
τις πλέον κατάλληλες λύσεις.

Σύμφωνα με τον θερινό απολογισμό 
του ΣΕΒ «…η ελληνική Οικονομία έχει 
αρχίσει να επωφελείται 
από τις ευμενείς επι-
δράσεις των πρώτων 
μέτρων της νέας κυβέρ-
νησης που προέκυψε 
από τις εκλογές της 
7/7/2019…». Πάντα οι 
βιομήχανοι ξεκινούν 
από τα καλά νέα, αλλά 
στο τέλος δεν ξεχνούν 
να… προειδοποιούν. 
Έτσι, μας είπαν πως οι 
φοροελαφρύνσεις με 
μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, 
του ΦΠΑ, του φόρου 
εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων κ.ο.κ. και η ενί-
σχυση του λειτουργικού πλαισίου των 
επιχειρήσεων μέσω απλοποίησης των 
διαδικασιών και επιτάχυνσης των απο-
φάσεων που αφορούν σε στρατηγικές 
επενδύσεις, δημιουργούν ένα κλίμα 
ευφορίας όχι μόνο στις αγορές, γεγονός 
το οποίο αποτυπώνεται στη σημαντική 
πτώση των αποδόσεων των ελληνικών 
ομολόγων, αλλά και στις επιχειρήσεις 
και στα νοικοκυριά…

Προχώρησαν και παρακάτω όμως οι 
αναλυτές του ΣΕΒ, προβλέποντας -το 
αυτονόητο- πως «σε κάθε περίπτωση, 
το 2019 θα είναι μια χρονιά μεικτού 
αποτελέσματος, όπου θα συνυπάρχουν 
η επιβράδυνση που ήδη καταγράφηκε 
στα στοιχεία του ΑΕΠ του 1ου εξαμήνου 
και η προσδοκώμενη αύξησή του το 2ο 
εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριό-
τητας που λαμβάνονται». Να συμφω-
νήσουμε και εμείς ότι πράγματι όλα 
σχεδόν τα μέτρα που ελήφθησαν δεν 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά 
παράγουν μόνιμα αποτελέσματα και η 
προσδοκία είναι ότι θα ενισχυθούν έτι 
περαιτέρω στο μέλλον. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναμένεται (δεν είναι σίγουρο) η 

αύξηση του ΑΕΠ για όλο το 
2019 να παραμείνει κάτω 
από το 2% αλλά κοντά σε 
αυτό, με την Οικονομία να 
επιτυγχάνει ρυθμούς ανά-
πτυξης άνω του 3% από το 
2020 και μετά.

Αναλύοντας, στη συνέχεια, 
τα τελευταία στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, πάνω στην ίδια 
περίπου λογική των κατα-
γραφών του ΙΟΒΕ, στον ΣΕΒ 
κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι όλα αυτά «…συνθέτουν 
μία εικόνα αναιμικής έως 

τώρα ανάκαμψης, την ώρα που στο πα-
γκόσμιο περιβάλλον επικρατούν μεικτές 
τάσεις και αναδύονται νέες αβεβαιότη-
τες». Η ελληνική Οικονομία αναμφι-
σβήτητα έχει δυνατότητες να εισέλθει 
σε μία τροχιά υψηλών ρυθμών ανάπτυ-
ξης. Για να συμβεί αυτό πρέπει να εντα-
θούν οι προσπάθειες και τα επόμενα 
χρόνια για τον μετασχηματισμό της 
ελληνικής Οικονομίας, και ιδίως όσον 
αφορά στην αναγέννηση της ελληνικής 

βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, συμβα-
τών με τις επερχόμενες τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

Είναι πολλές οι προϋποθέσεις, πολλά 
τα «αν», πολλές οι προσδοκίες, πολλα-
πλάσιες οι ευχές… Χρόνια τα ακούμε 
αυτά, όμως τα βήματα είναι αργά, πολύ 
αργά.  Ας το καταλάβουμε επιτέλους 
πως ό,τι και να κάνουμε αυτές ακριβώς 
οι «μεικτές τάσεις» και οι «νέες αβε-
βαιότητες» στο ευρύτερο πλανητικό 
σκηνικό θα μας αλλάζουν… τα φώτα. Οι 
παράμετροι πετρέλαιο - Μ. Ανατολή, 
Brexit – E.E., ΗΠΑ - Κίνα, Τουρκία - με-
ταναστευτικό ορίζουν το παιχνίδι και 
για την Ελλάδα. Είμαστε πολύ κοντά σε 
όλα, όσο και αν θέλουμε να μην το πα-
ραδεχθούμε. 

Η Αθήνα πρέπει να ανησυχεί για τις 
πιθανές επιπτώσεις στο εγχώριο τουρι-
στικό προϊόν ως απόρροια της ενδεχό-
μενης επιβολής συνοριακών ελέγχων, 
σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit. Από 
κοντά και η πτώχευση της αρχαιότερης 
ταξιδιωτικής εταιρείας του πλανήτη, 
της Thomas Cook, που «ακύρωσε» 
22.000 θέσεις εργασίας, άφησε εκα-
τοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες ανά την 
υφήλιο σε αναζήτηση μέσου επιστρο-
φής, πυροδοτώντας τη «μεγαλύτερη 
επιχείρηση επαναπατρισμού σε καιρό 
ειρήνης», όπως τη χαρακτήρισε η βρε-
τανική κυβέρνηση.  Ως γνωστόν, η ελ-
πίδα πεθαίνει τελευταία, όμως κάποτε… 
πεθαίνει! Γι’ αυτό πρέπει να συνυπολο-
γίζουμε όλα τα δεδομένα και κάθε φο-
ρά να προετοιμαζόμαστε, να αναλύου-
με και να δρούμε αναλόγως, χωρίς κα-
θυστερήσεις, χωρίς αναβολές, εμμονές 
και αγκυλώσεις σε κάθε τομέα, προκει-
μένου να περιορίζουμε τις αρνητικές 
συνέπειες των γεγονότων. 

Σύμφωνα με τον 
ΣΕΒ το 2019 θα είναι 
μια χρονιά μεικτού 
αποτελέσματος, όπου 
θα συνυπάρχουν η 
επιβράδυνση που 
ήδη καταγράφηκε 
στα στοιχεία του ΑΕΠ 
του 1ου εξαμήνου 
και η προσδοκώμενη 
αύξησή του το 2ο 
εξάμηνο του έτους

Τα πρωτοβρόχια δεν 
σβήνουν τις «φωτιές»
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MYTILINEOS

Aνοίγει τον δρόμο για την πράσινη 
ενέργεια και στη βιομηχανική χρήση

To δρόμο στην υιοθέτηση της 
πράσινης ενέργειας ακόμα 
και για βιομηχανική χρήση, 

δείχνει ο πρόεδρος του ομίλου 
Mytilineos κ. Ε. Μυτιληναίος. Κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του, στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στις 
2/10 στα Άσπρα Σπίτια με αφορμή 
την θεμελίωση του νέου σταθμού 
συνδυασμένου κύκλου με φυσικό 
αέριο, ο κ. Μυτιληναίος, τόνισε ότι 
«ο όμιλος συντάσσεται με την 
εθνική αυτή προσπάθεια και στο 
μερίδιο που της αναλογεί δεσμεύ-
εται ότι η βιομηχανική της δραστη-
ριότητα θα γίνει και αυτή «πράσι-
νη». Μέχρι το τέλος του 2030, ο 
Τομέας Μεταλλουργίας της εται-
ρείας, η ιστορική Αλουμίνιον της 
Ελλάδος και άλλες μονάδες της 
εταιρίας στο εξωτερικό, θα ηλε-
κτροδοτούνται αποκλειστικά από 
ΑΠΕ, μηδενίζοντας το περιβαλλο-
ντικό βιομηχανικό αποτύπωμα.»
Το προβλεπόμενο επενδυτικό κό-
στος είναι της τάξεως 
των € 300 εκατ. και η 
νέα μονάδα θα χρησι-
μοποιήσει τεχνολογία 
αιχμής της General 
Electric (GE).

Στην εκδήλωση που 
συμμετείχε και ο πρω-
θυπουργός κ. Κ. Μη-
τσοτάκης, τοποθετώντας το θεμέ-
λιο λίθο, ο ίδιος συνεχάρη τη 
MYTILINEOS και σχολίασε ότι «με 
την πολύπλευρη παρουσία της στη 
βιομηχανία, η εταιρεία εμπιστεύ-
εται και πάλι τη χώρα και ιδιαίτερα 
τους ανθρώπους της, δημιουργεί 
θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. 
Tο νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποι-
εί φυσικό αέριο, ως ήπια γέφυρα 

μετάβασης στην εποχή της “πρά-
σινης ενέργειας”.»
Από την πλευρά του, ο κ. Michael 
Rechsteiner, CEO και Αντιπρόεδρος 

της GE Power Services 
Europe, δήλωσε στην 
ομιλία του ότι «η GE 
έχει την τιμή να συ-
νεργαστεί με τη 
MYTILINEOS για να 
φέρει τον πρώτο αε-
ριοστρόβιλο HA στην 
Ελλάδα, κάτι που απο-
τελεί ορόσημο για τις 

100 ΗΑ παραγγελιες αεριοστροβί-
λων της GE. Το Ενεργειακό Κέντρο 
του Αγίου Νικολάου θα ενταχθεί 
στην “αφρόκρεμα” της Η-class. 
Όταν λειτουργήσει, θα αποδίδει 
826MW στο δίκτυο, με 63% θερ-
μική απόδοση, καθιστώντας το, το 
πιο ισχυρό και αποδοτικό εργοστά-
σιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα και έναν από τους 

μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτρο-
παραγωγής στην Ευρώπη. Στη GE, 
είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι 
που συμμετέχουμε στην προώθη-
ση της “καθαρής” ηλεκτροπαρα-
γωγής στην Ελλάδα.» Η ημερομη-
νία έναρξης λειτουργίας του σταθ-
μού (commissioning) τοποθετείται 
στο 4ο τρίμηνο του 2021.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Γενικός 
Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας – Protergia της 
MYTILINEOS δήλωσε μεταξύ άλ-
λων, ότι «φιλοδοξούμε το Ενερ-
γειακό Κέντρο του Αγίου Νικολά-
ου να συνεχίσει να είναι ένας κλι-
ματικά θετικός ενεργειακός πόλος 
για την Ελλάδα, αλλά και ένας 
σημαντικός οικονομικός πυρήνας 
της ευρύτερης περιοχής. Το Ενερ-
γειακό Κέντρο φιλοδοξεί να είναι 
η καθαρή  καρδιά του ενεργειακού 
μας συστήματος.»

θέμα  
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Του Χρήστου Κολώνα

Τ
ους τέσσερις βασικούς πυλώ-
νες του επιχειρησιακού σχε-
δίου της ΔΕΗ παρουσιάζει με 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή  τ ο υ  σ τ ο 
«Business Energy» ο υπουρ-

γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης. Ο υπουργός, λίγες μέρες 
μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του 
ορκωτού λογιστή για τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας, υπογραμμίζει ότι παρά την 
άρση των αστερίσκων «η προσπάθεια 
για την εξυγίανση της επιχείρησης και 
την επαναφορά της σε τροχιά βιώσιμης 
ανάπτυξης συνεχίζεται». Στο πλαίσιο 
αυτό περιγράφει τις θεσμικές πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης αλλά και τις ενέρ-
γειες της διοίκησης της εταιρείας ώστε 
να γίνει και πάλι «ισχυρή και να ανταγω-
νίζεται τις υπόλοιπες εταιρείες επί ίσοις 
όροις». Αναγγέλλει το κλείσιμο των 
πρώτων τριών λιγνιτικών μονάδων τον 
Ιούνιο του 2020, τη νομοθετική παρέμ-
βαση εντός του μήνα για την απελευθέ-
ρωσή της από τον εναγκαλισμό του Δη-
μοσίου, καθώς και την εκπόνηση, σύντο-
μα, του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ. 
Κύριε υπουργέ, η έκθεση του ορκωτού 
λογιστή για τη ΔΕΗ είναι θετική. Ο κίν-
δυνος έχει αποφευχθεί; 

«O άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας της 
ΔΕΗ αποφεύχθηκε. Η έκθεση της Ernst 
& Young ήρε τους “αστερίσκους” για τη 
βιωσιμότητά της, αναγνωρίζοντας τις 
θετικές επιπτώσεις των μέτρων που πή-
ραμε τον Αύγουστο. Ασφαλώς η προ-
σπάθεια για την εξυγίανση της επιχείρη-
σης και την επαναφορά της σε τροχιά 
βιώσιμης ανάπτυξης δεν σταματά εδώ, 
συνεχίζεται, αφού τα χρέη και οι συσσω-
ρευμένες ζημίες του παρελθόντος βρί-
σκονται ακόμα στην πλάτη της ΔΕΗ». 
Ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυ-
βέρνησης για την επαναφορά της δημό-
σιας εταιρείας σε αναπτυξιακή τροχιά; 
«Νομοθετήσαμε την κατάργηση των 
ΝΟΜΕ, δίνοντας τέλος σε ένα καταστρο-
φικό μέτρο που κόστισε στη ΔΕΗ 600 
εκατ. ευρώ αφού την υποχρέωνε να 
πουλά ρεύμα σε τιμή κάτω του κόστους 
στους ανταγωνιστές. Η διοίκηση της ΔΕΗ 
παρουσίασε τη νέα της πολιτική για τους 
οφειλέτες και τους στρατηγικούς κακο-

συνέντευξη
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πληρωτές ώστε να μειωθεί το βουνό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ετοιμάζουμε 
και μέσα στον μήνα θα καταθέσουμε το 
νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, που μεταξύ άλ-
λων θα την απελευθερώνει από τον 
στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του 
Δημοσίου για να λειτουργεί επί ίσοις 
όροις με τους ανταγωνι-
στές της. Και σύντομα θα 
καταρτιστεί το νέο επι-
χειρησιακό πλάνο της 
επιχείρησης που θα δίνει 
το στίγμα για το πού θέλει 
να πάει τα επόμενα χρό-
νια». 

Ποιοι είναι οι κύριοι άξο-
νες του επιχειρησιακού 
σχεδίου της ΔΕΗ;
«Οραματιζόμαστε μία 
ΔΕΗ ισχυρή, που θα μπο-
ρεί να ανταγωνίζεται ευ-
έλικτα τις άλλες ενεργει-
ακές επιχειρήσεις, με 
απώτερο στόχο τη θωράκιση της ενερ-
γειακής ασφάλειας της χώρας και την 
παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας 
και σε ανταγωνιστικές τιμές στους κατα-
ναλωτές. Συνεπώς, οι βασικοί πυλώνες 
του επιχειρησιακού σχεδίου θα είναι:
Πρώτον, η επιτάχυνση της απόσυρσης 
λιγνιτικών μονάδων, αρχής γενομένης 
από τις μονάδες Αμύνταιο Ι και ΙΙ και Με-
γαλόπολη ΙΙΙ, τα φουγάρα των οποίων θα 
σβήσουν έως τον Ιούνιο του 2020.
Δεύτερον, το άνοιγμα στην αγορά των 
ΑΠΕ ώστε να μπορέσει η ΔΕΗ να πρω-

ταγωνιστήσει στην αγορά αυτή τα επό-
μενα χρόνια, καθώς το σημερινό της 
μερίδιο (3%) δεν συνάδει διόλου με τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ελληνική οικονομία ευρύτερα. 
Τρίτον, η μερική ιδιωτικοποίηση του 

ΔΕΔΔΗΕ που θα ενισχύσει 
καίρια τη ρευστότητα της 
ΔΕΗ, προσελκύοντας πα-
ράλληλα ιδιωτικά κεφάλαια 
που θα επιτρέψουν τον εκ-
συγχρονισμό του δικτύου 
διανομής, που είναι κάτι 
παραπάνω από αναγκαίος.
Τέταρτον, ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός όλου του 
Ομίλου, από την παραγωγή 
έως τα δίκτυα και την εμπο-
ρία». 
Πού επικεντρώνονται οι 
διαπραγματεύσεις με την 
Κομισιόν για τη ΔΕΗ και 
την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας; 
«Όσον αφορά στην απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το βασικό 
εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι το target model που θα τεθεί σε 
λειτουργία τον Ιούνιο του 2020. Δεν θα 
υπάρξει άλλη καθυστέρηση! Το υπουρ-
γείο σε συνεργασία με τη ΡΑΕ παρακο-
λουθεί στενά την πορεία του έργου που 
υλοποιείται από το Ελληνικό Χρηματι-
στήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ και θα 
πράξει ό,τι απαιτείται για να διασφαλιστεί 
η τήρηση των προθεσμιών. Επιταχύνου-

με επίσης τις απαραίτητες ενέργειες για 
τη λειτουργία νωρίτερα από τον Ιούνιο 
της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής 
Αγοράς, όπου αρχικά θα μπορούν να δι-
απραγματεύονται προθεσμιακά προϊόντα 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό δι-
ακανονισμό. Και επεξεργαζόμαστε και 
άλλα μέτρα -νομοθετικά και μη- για τη 
βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της 
αγοράς λιανικής και την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού. Για τα υπόλοιπα θέματα, 
η κυβέρνηση θα καταθέσει στην Κομισιόν 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, στην καρδιά 
του οποίου βρίσκεται η απολιγνιτοποίη-
ση». 

Κύριε υπουργέ, πώς θα γίνει η μετά-
βαση στη λιγνιτική εποχή; Και ρωτώ, 
γιατί οι περιοχές της Δυτικής Μακεδο-
νίας και της Μεγαλόπολης είχαν στη-
ριχθεί για την οικονομική τους ανάπτυ-
ξη στον λιγνίτη και τη ΔΕΗ.
«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεσμεύτηκε προ ολίγων ημερών από 
το βήμα της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ 
για την κλιματική αλλαγή, ότι έως το 2028 
θα κλείσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες. 
Ο οδικός χάρτης της διαδικασίας αυτής 
θα καταγραφεί στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που εκπο-
νείται τώρα και θα κατατεθεί στην Επι-
τροπή στο τέλος του χρόνου. Θέλω να 
υπογραμμίσω ότι η μετάβαση στη μετα-
λιγνιτική εποχή θα είναι δίκαιη και θα 
εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο master 
plan για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυ-
τικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. 
Ένα σχέδιο που θα συνταχθεί και θα 
υλοποιηθεί σε διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς 
και φυσικά τους εργαζομένους της ΔΕΗ. 
Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσουμε 
όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
και τις βέλτιστες πρακτικές από ευρω-
παϊκές χώρες που βρίσκονται πιο μπροστά 
από εμάς στη διαδικασία της απεξάρτη-
σης των οικονομιών τους από τα ορυκτά 
καύσιμα. Είναι αυτονόητο ότι ο σχεδια-
σμός θα διασφαλίζει όχι μόνο την επί-
τευξη των πιο φιλόδοξων στόχων που 
έχουμε θέσει για τις ΑΠΕ και την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα στον νέο ΕΣΕΚ, 
αλλά και την ασφάλεια εφοδιασμού και 
την επάρκεια του ενεργειακού συστή-
ματος».

Eτσι θα γυρίσει 
η ΔΕΗ στην
κερδοφορία
Ό υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κ. 
Χατζηδάκης ανοίγει τα χαρτιά του στο «B.E.»

- Καλοκαίρι του 2020 
κλείνουν οι λιγνι-
τικές σε Αμύνταιο 
και Μεγαλόπολη

- Κατάργηση των 
ΝΟΜΕ

- Λειτουργία της ΔΕΗ 
σαν κανονική επι-
χείρηση του ιδιωτι-
κού τομέα

- Μερική ιδιωτικοποί-
ηση ΔΕΔΔΗΕ
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Real estate 

Η φούσκα στα 
ακίνητα ροκανίζει 
τις μειώσεις 
των φόρων
• Και μαζί της, η αύξηση 
   των αντικειμενικών αξιών  
• Τι αλλάζει στην οικοδομή
   από 1/1/20
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Του Στ. Κ. Χαρίτου

Τ
α 4 αναπτυξιακά bonus -τρι-
ετής αναστολή του ΦΠΑ 
στις μεταβιβάσεις ακινήτων, 
πάγωμα για ακόμα τρία χρό-
νια του φόρου υπεραξίας, 

έκπτωση φόρου σε όσους επισκευά-
ζουν ακίνητα και μείωση των δικαιολο-
γητικών που απαιτούνται για κάθε με-
ταβίβαση ακινήτου- που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στο φορολογικό 
νομοσχέδιο για να ισχύσουν από το 
2020, θα συμπέσουν με τις αλλαγές 
στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων 
που ήδη συμφωνήθηκαν με τους δα-
νειστές, καθώς και με την αυστηροποί-
ηση του φορολογικού πλαισίου για τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις. 

Έρχεται αύξηση 
αντικειμενικών αξιών
Η υποχρέωση της αλλαγής στις αντι-
κειμενικές αξίες είναι μέσα στα προα-
παιτούμενα της 4ης αξιολόγησης (σ.σ. 
ήταν και της 3ης, αλλά δεν υλοποιή-
θηκε). Παρ’ ότι ο στόχος του υπουργεί-
ου Οικονομικών είναι η ευθυγράμμιση 
των αντικειμενικών αξιών με τις εμπο-
ρικές τιμές να μην ακυρώσει τις μειώ-
σεις στον ΕΝΦΙΑ, η θεαματική άνοδος 
των τιμών πώλησης το τελευταίο 12μη-
νο αφήνει λίγα περιθώρια ελιγμών σε 
περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί 
τεράστιες αποκλίσεις. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι λόγω της γιγάντωσης του 
φαινομένου του Airbnb και της μεγάλης 
ζήτησης ακινήτων για Golden Visa, οι 
ζητούμενες τιμές ακινήτων στην Αττι-
κή και στη Θεσσαλονίκη καταγράφουν 
αύξηση έως και 30% το δεύτερο τρί-
μηνο του 2019 σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι (στοιχεία από 
τον δείκτη Spitogatos Property Index, 
ο οποίος τροφοδοτείται με τις τιμές 
ακινήτων από τη βάση δεδομένων του 
Spitogatos που σήμερα περιέχει πε-
ρισσότερες από 3 εκατομμύρια κατα-
χωρήσεις ακινήτων). Επίσης, πολύ 
μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι εμπο-
ρικές τιμές των ακινήτων στα δημοφι-
λή τουριστικά θέρετρα. Προκειμένου 
να μην ακυρωθεί για χιλιάδες ιδιοκτή-
τες η προσφάτως ψηφισθείσα μείωση 
του ΕΝΦΙΑ, το οικονομικό επιτελείο 
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επεξεργάζεται αλλαγές στους συντε-
λεστές του φόρου κατοχής για να ισο-
φαριστούν όσο το δυνατόν οι μελλο-
ντικές αυξήσεις.

Εκ νέου ρυθμίζεται 
το Airbnb
Θέτοντας ως όριο την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας τουριστικής περιόδου, τα 
επιτελεία των υπουργείων Οικονομι-
κών και Τουρισμού θα φέρουν πιο αυ-
στηρά μέτρα για την αγορά των βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων 
μέσω ψηφιακών πλατ-
φ ο ρ μ ώ ν  ( A i r b n b , 
Booking, Homeaway 
κ.ά.). Σύμφωνα με τον 
υπουργό Τουρισμού, Χά-
ρη Θεοχάρη, «οδηγός για 
το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 
θα είναι η διαφάνεια στις 
συναλλαγές, η προστασία 
των χρηστών αυτών των 
υπηρεσιών, η διασφάλιση 
του ανταγωνισμού στον 
τουριστικό κλάδο και η 
δίκαιη κατανομή των φο-
ρολογικών βαρών». Σε 
πρώτη φάση θα τεθούν 
εκτός πλατφορμών όλα τα αδήλωτα 
ακίνητα (όσα δεν έχουν Αριθμό Μη-
τρώου Ακινήτου), διαδικασία που θα 
διεκπεραιωθεί από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ 
εξετάζεται η επιβολή τέλους διαμονής 
προκειμένου να υπάρχει ισότιμη αντι-
μετώπιση με τα ξενοδοχεία. Στο επί-
κεντρο των αλλαγών βρίσκεται και το 
ζήτημα της ασφάλειας των ακινήτων 
που προσφέρονται στο Airbnb και το 
Booking, καθώς η χώρα μας καλείται 
να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα. 
Ακόμη, μια ρύθμιση που θα προωθηθεί 
είναι η ασφάλιση των ακινήτων και των 
επισκεπτών. 

Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ 
στα χωράφια;
Γρίφος παραμένει το αν στον συμπλη-
ρωματικό ΕΝΦΙΑ του 2020 θα ληφθεί 
υπόψη και η αξία των αγροτεμαχίων 
και των οικοπέδων εκτός σχεδίου πό-
λης ή οικισμού. Θυμίζουμε ότι ο συ-
μπληρωματικός ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται 
στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους 

κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και 
της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός 
σχεδίων πόλεων οικοπέδων. Ο συμπλη-
ρωματικός επιβάλλεται και υπολογίζε-
ται στο μέρος της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 
250.000 ευρώ, με συντελεστές που 
κλιμακώνονται από 0,15% έως 1,15%. 
Για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 
στη συνολική αξία των δικαιωμάτων σε 
ακίνητα, για τον υπολογισμό του συ-
μπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δεν συνυπο-

λογίστηκε η αξία των δι-
καιωμάτων για οικόπεδα 
εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού, κάτι που για 
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακι-
νήτων κράτησε τον λο-
γαριασμό του φόρου κα-
τοχής σε χαμηλότερα 
επίπεδα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες από το οι-
κονομικό επιτελείο, και 
για το 2020 εξετάζεται 
να δοθεί μία ακόμα ανα-
βολή στην επιβολή του 
φόρου, καθώς βρίσκεται 
σε εκκρεμότητα η διαδι-
κασία ελέγχου των δασι-

κών χαρτών και η διενέργεια των απαι-
τούμενων τροποποιήσεων.

Ψαλιδίζεται η επιστροφή για 
τις δαπάνες ανακαίνισης
Μπαίνει «ταβάνι» στο ποσό της επι-
στροφής που θα λαμβάνουν οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων, οι οποίοι είτε με ίδια κε-
φάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό θα 
προχωρούν σε ανακαίνιση, επισκευή ή 
αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους. 
Η κυβερνητική εξαγγελία αφορούσε 
επιστροφή στον ιδιοκτήτη του 40% 
της συνολικής του δαπάνης για την 
ανακαίνιση των ακινήτου του με την 
προϋπόθεση της προσκόμισης των 
νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια ερ-
γασιών, ασφαλιστικές εισφορές και 
ΦΠΑ που έχουν καταβληθεί). Με το 
ποσό αυτό, το οποίο θα πιστώνεται 
στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων, ο τελευταίος θα εξοφλεί 
μελλοντικές φορολογικές υποχρεώ-
σεις του, για παράδειγμα τον φόρο 
εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ για το ακίνη-

τό του, τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. 
Ωστόσο, δεν θα είναι απεριόριστη η 
επιστροφή, καθώς εξετάζεται να ορι-
στεί ανώτατο ποσό σε ετήσια βάση (π.χ. 
2.000 ευρώ), το οποίο μάλιστα θα βα-
σίζεται σε συγκεκριμένες δαπάνες (π.χ. 
τιμολόγια από επαγγελματίες και όχι 
αποδείξεις από πολυκαταστήματα). 
Επιπλέον, εξετάζεται να μπει και χρο-

Στο επίκεντρο των 
αλλαγών βρίσκεται 
και το ζήτημα της 
ασφάλειας των 
ακινήτων που 
προσφέρονται 
στο Airbnb και το 
Booking.com,
 καθώς η χώρα 
μας καλείται να 
ακολουθήσει τα 
διεθνή πρότυπα. 
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νικό πλαφόν αξιοποίησης του ποσού 
επιστροφής από τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, που να μην ξεπερνά τα τρία 
χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος δικαιούται 
επιστροφή 2.000 ευρώ λόγω της ανα-
καίνισης και οι ετήσιες φορολογικές 
του υποχρεώσεις σε φόρο εισοδήματος 
και ΕΝΦΙΑ είναι 300 ευρώ, δεν θα πλη-
ρώσει τίποτα για τρία χρόνια, αλλά το 

υπόλοιπο ποσό της επιστροφής θα 
χάνεται.

ΦΠΑ κατοικιών δώρο 
στους ξένους
Η πολυδιαφημισμένη τριετής αναστο-
λή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μετα-
βιβάσεις νέων οικοδομών, η οποία 
μάλιστα δεν έχει αποφασισθεί ακόμα 

εάν θα αφορά αδιάθετα ακίνητα με 
οικοδομική άδεια του 2006 ή αυτά που 
θα κατασκευαστούν από το 2020 και 
μετά, θα ωφελήσει κυρίως τους ξένους 
αγοραστές αστικών και εξοχικών κα-
τοικιών. Υπενθυμίζεται ότι ΦΠΑ 24% 
επιβάλλεται σε όσους αποκτούν νεό-
δμητη κατοικία (με άδεια οικοδομής 
μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου του 
2006), έχοντας ήδη στην κατοχή τους 
κάποια κατοικία, ή στους αγοραστές 
εξοχικών κατοικιών, Έλληνες και ξέ-
νους. Να σημειωθεί ότι από το μέτρο 
εξαιρούνται όσοι αποκτούν πρώτη κα-
τοικία. Στον αντίποδα, στις παλιότερες 
κατοικίες, όσες δηλαδή έχουν οικοδο-
μική άδεια πριν από την 1η Ιανουαρίου 
του 2006, επιβάλλεται μόνον ο φόρος 
μεταβίβασης, ο οποίος έχει υποχωρή-
σει πλέον σε 3% (από 10% που ήταν 
έως και το 2013). 

Φόρος υπεραξίας 
ξανά σε αναστολή
Μετά από τέσσερις αναστολές (2016, 
2017, 2018, 2019) τις οποίες είχε απο-
φασίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται 
και η σειρά της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη να θεσμοθετήσει την 5η αναστολή 
της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας 
στις αγοραπωλησίες ακινήτων, η οποία 
όμως αυτή τη φορά θα έχει 3ετή διάρ-
κεια και όχι ετήσια, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα. 
Ο φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύ-
ουν:
- Επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο 
κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην 
τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε 
ακινήτου. 
- Επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, 
ενώ ο αγοραστής θα οφείλει φόρο με-
ταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου.
- Εφόσον ο φορολογούμενος έχει δι-
ακρατήσει το ακίνητο που πουλάει για 
πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή 
της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι 
αφορολόγητη μέχρι του ποσού των 
25.000 ευρώ.
- Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία 
έχουν στην κατοχή τους πριν το 1995, 
απαλλάσσονται από τον φόρο υπερα-
ξίας.  
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εργασία  

Επάγγελμα, 
πρώην… 
τραπεζίτης!
Πάνω από 30.000 εργαζόμενοι 
έχασαν τις δουλειές τους στα χρόνια 
των μνημονίων • Τα προγράμματα 
εθελουσίας εξόδου των τραπεζών και η 
επόμενη μέρα
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Του Στ. Κ. Χαρίτου

Π
ερισσότερες από 
30.000 θέσεις εργα-
σίας χάθηκαν στις ελ-
ληνικές τράπεζες από 
τότε που ξέσπασε η 
οικονομική κρίση μέχρι 

και σήμερα, ενώ τα τραπεζικά καταστή-
ματα μειώθηκαν περισσότερο από 50%. 
Ο Αρμαγεδδώνας που έπληξε το ελλη-
νικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μείω-
σε τον αριθμό εργαζομένων από 68.659 
άτομα στις 31.12.2008, μέσα σε μια 
10ετία, σε 38.473 άτομα και τα τραπε-
ζικά καταστήματα από 4.154 σε 1.870, 
δηλαδή 187 καταστήματα ανά εκατομ-
μύριο κατοίκων, ενώ το 1996 λειτουρ-
γούσαν περίπου 250 καταστήματα ανά 
εκατομμύριο κατοίκων της χώρας. Το 
χειρότερο όμως είναι ότι η συρρίκνωση 
δεν σταμάτησε στο τέλος του 2018. Ο 
στόχος, σύμφωνα με καλά ενημερωμέ-
νες πηγές, είναι να υπάρξει επιπλέον 
μείωση του προσωπικού των τραπεζών 
κατά 20% ως το τέλος του 2020, δη-
λαδή 1 στους 5, ήτοι 7.600-8.000 ερ-
γαζόμενοι στις τράπεζες θα χάσουν τη 
δουλειά τους το επόμενο 15μηνο. Με 
μια μεγάλη διαφορά όμως σε σχέση με 
το παρελθόν… Μέχρι πέρυσι η μείωση 
προσωπικού γινόταν με εθελουσία  
έξοδο βάσει υψηλών, συνήθως, κινή-
τρων αποχώρησης. 
Η μεγάλη μείωση κατά 30.000 και πλέ-
ον άτομα στις τράπεζες έγινε σχετικά 
αναίμακτα χάρη στα κίνητρα αυτά, αλλά 
επιπλέον και χάρη στη συμβιβαστική 
στάση της ΟΤΟΕ, η οποία «τα έβρισκε» 
πάντα με την εργοδοτική πλευρά. Τώρα 
τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν προς 
το χειρότερο για την πλευρά των εργα-
ζομένων, μια και λόγω της οικονομικής 
στενότητας οι διοικήσεις των τραπεζών 
δεν είναι πλέον τόσο… large. 
Πέραν, βεβαίως, των θεμάτων που εγεί-
ρονται σχετικά με την απασχόληση, η 
σε ευρεία κλίμακα διακοπή των εργα-
σιών των τραπεζικών καταστημάτων 
στην περιφέρεια και ειδικά σε πολλά 
νησιά δημιουργεί και σοβαρά κοινωνικά 
θέματα αλλά και προβλήματα στις του-
ριστικές συναλλαγές. Το ίδιο σοβαρές 
είναι και οι επιπτώσεις από τη μείωση 
κατά περίπου 2.000 των ΑΤΜ που λει-

τουργούν στη χώρα σήμερα σε σχέση 
με το 2008.

Οι μειώσεις το 2019
Ο δανεισμός ή μετακίνηση εργαζομέ-
νων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες 

εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων 
είναι το βασικό μοντέλο μείωσης προ-
σωπικού που εφαρμόζουν από την αρ-
χή του 2019 οι περισσότερες τράπεζες, 
καθώς η κλασική μέθοδος της εθελου-
σίας έχει φτάσει στα όριά της και δεν 

εργασία  
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αποδίδει τα αναμενόμενα. Πρώτη διδά-
ξασα η Eurobank, η οποία με την κλα-
σική μέθοδο της εθελουσίας επέτυχε 
τη μείωση των θέσεων εργασίας στις 
αρχές του 2019 κατά 285 άτομα. Με 
την πώληση της μονάδας διαχείρισης 

κόκκινων δανείων της τράπεζας (FPS) 
στην Pimco, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, η 
Eurobank επιτυγχάνει και σημαντική 
μείωση του κόστους μέσω της μείωσης 
του προσωπικού της κατά περίπου 1.000 
άτομα. Πρόκειται για προσωπικό που 
εργάζεται στην FPS, που είναι σήμερα 
100% θυγατρική της τράπεζας. Σε πα-
ρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η 
διοίκηση της Πειραιώς. Και εκεί φέτος 
δεν ακολουθήθηκε η πεπατημένη της 
εθελουσίας εξόδου. Η διοίκηση της 
τράπεζας πρότεινε στους 
1.300 υπό απομάκρυνση 
υπαλλήλους της να επιλέ-
ξουν τη μετακίνησή τους 
στη θυγατρική που δημι-
ούργησε με τη σουηδική 
πολυεθνική Ιntrum στον 
τομέα της διαχείρισης των 
κόκκινων δανείων.  Ήδη 
έχει γίνει γνωστό ότι 700 
από τους 1.300 δέχτηκαν 
να μετακινηθούν. Ο αρχικός 
σχεδιασμός προέβλεπε τη 
μεταφορά του συνόλου των 
1.300 υπαλλήλων που ερ-
γάζονταν στη μονάδα της 
τράπεζας Διαχείρισης Κόκ-
κινων Δανείων (RBU), κάτι 
που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα οικει-
οθελώς, αν και εκατοντάδες υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων θα 
μείνουν χωρίς αντικείμενο μετά τη με-
ταφορά κόκκινων δανείων ύψους 26,5 
δισ. ευρώ στην κοινή εταιρεία με την 
Intrum. Πάντως, δεν πρέπει να θεωρεί-
ται άνευ νοήματος ότι η διοίκηση της 
Πειραιώς έχει αφήσει ατύπως «ανοικτό» 
το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που 
έληγε στις 15 Αυγούστου.
Μείωση προσωπικού και μάλιστα σημα-
ντική έχει ανακοινώσει και η Εθνική 
Τράπεζα με στόχο κατά το επόμενο 
χρονικό διάστημα να αποχωρήσουν 
1.200 άτομα, καθώς η προηγούμενη 
απόπειρα μείωσης του προσωπικού της 
έληξε στις 10 Ιουνίου και υποβλήθηκαν 
λιγότερες από 400 αιτήσεις - αριθμός 
πολύ χαμηλότερος από τα 2.000 άτομα 
που έχει θέσει τον πήχη η διοίκηση έως 
το 2022 (τα 1.000 φέτος). Η διοίκηση 
της ΕΤΕ έχει ζητήσει από το ΤΧΣ έγκρι-
ση για παράταση του προγράμματος, 

που προέβλεπε ανώτατο όριο αποζη-
μίωσης έως και 170.000 ευρώ, αλλά δεν 
βρήκε σημαντική ανταπόκριση. Η ενερ-
γοποίηση του νέου προγράμματος εθε-
λουσίας είναι αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης διοίκησης και εργαζομένων και 
αναμενόταν να ανακοινωθεί εντός του 
Σεπτεμβρίου. 
Στην Alpha Βank ανακοινώθηκε νέο 
πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού 
της κατά 300 υπαλλήλους ως το τέλος 
του 2019. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 
εθελουσίας που «τρέχει» από την αρχή 

του χρόνου. Συνδυάζε-
ται με κίνητρα για την 
παροχή 3ετούς ή 5ετούς 
άδειας από την τράπεζα 
με καταβολή του 50% 
ή 60% των μηνιαίων 
αποδοχών και οριστική 
αποχώρηση στο τέλος 
της περιόδου και αφορά 
κυρίως εργαζόμενους 
στα κεντρικά καταστή-
ματα και υπηρεσίες της. 
Η αποζημίωση φθάνει 
τις 150.000 ευρώ και 
ανεβαίνει έως και τις 
300.000 ευρώ κατά 
ανώτατο όριο για τις πε-
ριπτώσεις των υπαλλή-

λων που έχουν συμπληρώσει το 51ο 
έτος της ηλικίας τους και επιλέξουν τη 
μακροχρόνια άδεια των 5 ετών.

Οι ενοικιαζόμενοι
Στις τράπεζες απασχολούνται υπό δυ-
σμενείς συνθήκες συνήθως 3.500-
4.000 ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι 
κυρίως στο backoffice και τις υπηρεσί-
ες Πληροφορικής. Οι αμοιβές συνήθως 
κινούνται στο 50% των αμοιβών των 
εργαζομένων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις απασχόλησης υπό 
το καθεστώς αυτό για τεράστια χρονικά 
διαστήματα που φτάνουν ακόμη και τα 
25 χρόνια!
Πρόκειται για άτομα που διαθέτουν 
ακόμη και μεταπτυχιακούς τίτλους 
σπουδών και αποτελούν τους «αόρα-
τους» του τραπεζικού συστήματος, 
αφού πέρα από τις διοικήσεις των τρα-
πεζών, ακόμη και η ΟΤΟΕ κρατάει αδι-
άφορη στάση απέναντί τους . 

Πέραν, βεβαίως, 
των θεμάτων που 
εγείρονται σχετικά 
με την απασχόληση, 
η σε ευρεία 
κλίμακα διακοπή 
των εργασιών των 
καταστημάτων στην 
περιφέρεια και 
ειδικά σε πολλά 
νησιά δημιουργεί και 
σοβαρά κοινωνικά 
θέματα 
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Θέση

Θ
ετική έκπληξη 
χαρακτήρισαν 
αναλυτές του ξέ-
νου Τύπου τη δή-
λωση του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
από το βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ για το Κλίμα 
περί απόσυρσης όλων των λι-
γνιτικών μονάδων ως το 2028 
και αύξησης του στόχου διείσ-
δυσης των ΑΠΕ στο 35% του 
ενεργειακού μείγματος της 
χώρας ως το 2030.

Η έκπληξη όμως αυτή, για να 
είναι πραγματικά θετική θα 
πρέπει τουλάχιστον να συνο-
δεύεται από το κατάλληλο 
πλέγμα μέτρων 
για τη λεγόμε-
νη δίκαιη μετά-
βαση στη μετα-
λιγνιτική επο-
χή, με άλλα λό-
για με το νέο 
μοντέλο ανά-
πτυξης και το 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό 
αντιστάθμισμα 
για τις περιοχές 
που θα πλη-
γούν από το 
κλείσιμο των 
ορυχείων και των εργοστασίων 
της ΔΕΗ στη Βόρειο Ελλάδα 
και την Πελοπόννησο και κιν-
δυνεύουν να γίνουν πόλεις 
-φαντάσματα, αν δεν ληφθούν 

Κάποιος να μας πει  
και τον λογαριασμό 
στην Ελλάδα από τις  
εξαγγελίες για το Κλίμα!

εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα.

Μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει 
αρκετές εξαγγελίες για το «πα-
κέτο» που θα συνοδεύει τη 
μετάβαση στη νέα εποχή, από 
καλλιέργεια ενεργειακών φυ-
τών και εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών πάνελ σε κλειστά 
ορυχεία έως επιδόματα, πρό-
ωρες συνταξιοδοτήσεις κ.λπ., 
τίποτα όμως πολύ συγκεκριμέ-
νο, κοστολογημένο και το, 
σπουδαιότερο, τίποτα αρκετά 
πειστικό που να δημιουργεί 
την ελπίδα μίας νέας ανάπτυ-
ξης -και όχι απλής επιβίωσης- 
στις περιοχές αυτές.

Τ α  β λ έ μ μ α τ α 
έχουν στραφεί, 
όπως συνήθως συμ-
βαίνει στη χώρα μας 
σε αυτές τις περι-
πτώσεις, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και 
το Ταμείο που σχε-
διάζει να δημιουρ-
γήσει για τη «Δίκαιη 
Μετάβαση». Μέχρι 
σήμερα, πάντως, οι 
πόροι που προορί-
ζονται για τις περι-
οχές που θα πλη-

γούν σε όλη την Ευρώπη υπο-
λείπονται σημαντικά σε σχέση 
με τις ανάγκες που προκύ-
πτουν, ενώ οι σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις για τον νέο προϋ-

Οι συζητήσεις 
για τους νέους 
πράσινους φόρους 
πάντως έχουν ήδη 
ξεκινήσει, από τις 
αερομεταφορές 
και τη ναυτιλία - 
ως την ηλεκτρική 
ενέργεια… εκ νέου

πολογισμό της Ε.Ε. περιόδου 
2021-2027, ο οποίος θα κληθεί 
να χρηματοδοτήσει τη μετά-
βαση στην καθαρή ενέργεια, 
ακόμα έχουν πολύ δρόμο μπρο-
στά τους.

Ας σημειωθεί εδώ ότι η πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη διάθεση του 25% 
κατ’ ελάχιστον του νέου προ-
ϋπολογισμού, από 20% σήμε-
ρα, σε χρηματοδοτήσεις έργων 
και δράσεων που συνδέονται 
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Της  Μανταλένας Πίου

γημένο πρόγραμμα για τη χρη-
ματοδότηση που θα χρειαστεί 
η μετάβαση στη νέα εποχή δεν 
έχει παρουσιάσει. Ένα πρό-
γραμμα, που να περιλαμβάνει 
τόσο το κόστος για τις περιοχές 
που θα πληγούν όσο και το 
σύνολο των έργων που θα απαι-
τηθούν, όπως νέες μονάδες 
ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης, 
εφεδρικά συστήματα, επιδο-
τήσεις, διασυνδέσεις κλπ, αλ-
λά και το αν και πόσο όλα αυτά 
θα επιβαρύνουν το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρισμού, πότε 
θα αποσβεστούν και πώς θα 
πληρωθούν. 

Οι συζητήσεις για τους νέους 
πράσινους φόρους πάντως 
έχουν ήδη ξεκινήσει, από τις 
αερομεταφορές και τη ναυτιλία 
-που είχαν μείνει σχετικά στο 
απυρόβλητο μέχρι σήμερα- ως 
την ηλεκτρική ενέργεια… εκ 
νέου. Ακόμα και η απόσυρση 
περαιτέρω δικαιωμάτων εκπο-
μπής CO2 έχει πέσει ως ιδέα 
στο τραπέζι, καθώς πολλοί 
φοβούνται ότι όσο κλείνουν 
ανθρακικές μονάδες στην Ευ-
ρώπη τόσο θα μειώνεται η ζή-
τηση για δικαιώματα, θα υπάρ-
ξει εκ νέου πλεόνασμα στην 
αγορά των ρύπων, οπότε θα 
ξαναπέσουν οι τιμές του CO2 
κ.λπ. κ.λπ. 

H Eυρώπη και ειδικά η χώρα 
μας, η οποία μετατρέπεται σε 
εισαγωγέα τόσο ηλεκτρικής 
ενέργειας όσο και καυσίμων 
ηλεκτροπαραγωγής (φυσικό 
αέριο, τουλάχιστον κατά τη 
μεταβατική φάση), θα πρέπει 
να βρει τη χρυσή ισορροπία 
ανάμεσα στον στόχο της κα-
θαρής ενέργειας και σε ένα 
πολύ ακριβό σύστημα ηλεκτρι-
σμού, αν δεν θέλει να χάσει 
την ανταγωνιστικότητά της και 
να υποσκάψει τη μελλοντική 
της ανάπτυξη. 

με το Κλίμα, δεν αφορά ειδικά 
στα προβλήματα των περιοχών 
με τα ορυχεία άνθρακα και τους 
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθ-
μούς που θα κλείσουν, αλλά 
στο σύνολο των υποδομών για 
τη μετάβαση. Συνολικά το πο-
σό αυτό υπολογίζεται σε 320 
δισ. ευρώ για όλη την περίοδο 
2021-2027, έναντι 206 δισ. 
ευρώ που είχαν διατεθεί στην 
προηγούμενη επταετή περίο-
δο. Τα ποσά δε αυτά αποτελούν 
μόνον μέρος της συνολικής 

χρηματοδότησης που θα απαι-
τηθεί, καθώς, όπως η ίδια η 
Κομισιόν έχει παραδεχθεί, «οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά θα είναι υπεύθυνα 
για τη μεγάλη πλειονότητα 
αυτών των επενδύσεων», που 
προωθούνται ως τμήμα της 
πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Η Ελλάδα, όπως και οι περισ-
σότερες από τις χώρες της Ευ-
ρώπης, λεπτομερές, κοστολο-
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Αν ο Τραμπ δεν κλείσει 
εμπορική συμφωνία με 
την Κίνα, ανοίγει η πόρτα 
του φρενοκομείου...
Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας τα Χρηματιστήρια • Στις 
χαμηλότερες ιστορικά αποδόσεις τους τα κρατικά και εταιρικά 
ομόλογα • Τι σημαίνει η αβεβαιότητα για την ελληνική Οικονομία • 
Όλα παίζονται μέσα στον Οκτώβριο



OKΤΩΒΡΙΟΣ 2019  I  ΒUSINESS ENERGY  I  21

Του Στ. Κ. Χαρίτου

Δ
εν είναι ούτε το Brexit, 
ούτε οι προβλέψεις των 
ξένων οίκων για ύφεση 
στην παγκόσμια Οικονο-
μία από τους πρώτους 

κιόλας μήνες του 2020, ούτε οι μειώ-
σεις επιτοκίων από τις κεντρικές τρά-
πεζες, ούτε η έρευνα γύρω από την 
εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στις 
ζυμώσεις των Δημοκρατικών, ούτε 
καν το κανόνι της Τόμας Κουκ ή η κρί-
ση με το Ιράν. Μόνο το κλείσιμο του 
ενός εκ των funds της Οceanwood 
διαχειριζόταν περισσότερα από 300 
εκατ. δολάρια, σχεδόν όσο το «κανό-
νι» της βρετανικής Τόμας Κουκ… Εκεί-
νο που καίει τις αγορές είναι τι είδους 
εμπορική συμφωνία θα συνάψει ο 
Τραμπ με τους Κινέζους. 
Και όλα θα κριθούν μέσα 
στον Οκτώβριο… 

Βαθύτατη ανησυχία προκα-
λεί πλέον η νέα φάση έντα-
σης στην οποία εισήλθε ο 
κατ’ ευφημισμόν εμπορικός 
πόλεμος ΗΠΑ -Κίνας. Η δι-
εύρυνσή του πλέον και στο 
μέτωπο των νομισματικών 
ισοτιμιών δημιουργεί τερά-
στιες αναταράξεις στην πα-
γκόσμια αγορά, γκρεμίζει 
τα Χρηματιστήρια, εκτοξεύ-
ει στα ύψη την τιμή του πε-
τρελαίου και «σπρώχνει» 
την παγκόσμια ρευστότητα στα ομό-
λογα των ισχυρών Οικονομιών δημι-
ουργώντας νέα μεγάλα προβλήματα 
(διαχειρίσιμα προς το παρόν) στη χρη-
ματοδότηση των υπερχρεωμένων 
Οικονομιών. Ενώ παράλληλα δημιουρ-
γείται το πλέον αρνητικό πλαίσιο για 
την εξέλιξη γεωπολιτικών εντάσεων, 
όπως αυτή μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και όχι 
μόνον…

Η ιδιαίτερη επιθετικότητα του Τραμπ 
αποδεικνύεται και από την απλή πα-
ράθεση του χρονικού της σύγκρουσης 
και των ένθεν και ένθεν ενεργειών 
που παραθέτουμε. Το μεγάλο ερώτη-
μα είναι μέχρι πού θα φτάσει ο Αμε-
ρικανός Πρόεδρος καθώς απειλείται 

η παγκόσμια οικονομική ισορροπία. Η 
επιβολή τεράστιων δασμών στα κινε-
ζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ οδηγεί στη 
μείωση της παραγωγής και το κλείσιμο 
εργοστασίων στην Κίνα. Και η επιβρά-
δυνση της κινεζικής Οικονομίας κα-
ταρχάς θα βυθίσει στην ύφεση και τα 
χρέη τις αναδυόμενες Οικονομίες 
τύπου BRIC, τις οποίες η Κίνα  χρημα-
τοδοτεί με εκατοντάδες δισεκατομ-
μύρια δολάρια ετησίως αγοράζοντας 
τις πρώτες ύλες που εξάγουν. Με την 
παραγωγή να πέφτει (και αυτό δείχνουν 
τα τελευταία στοιχεία για την επιβρά-
δυνση της ανάπτυξης στην Κίνα) θα 
χρειάζονται όλο και λιγότερες πρώτες 
ύλες, άρα λιγότερο κινεζικό χρήμα θα 
κατευθύνεται προς τις αναδυόμενες 
Οικονομίες. Αυτό με τη σειρά του θα 
πλήξει το παγκόσμιο εμπόριο, άρα και 

τις μεταφορές (τις θα-
λάσσιες κυρίως). Και 
λιγότερα φορτία ση-
μαίνει όχι μόνο κρίση 
για τη ναυτιλία, αλλά 
και για τις επιχειρή-
σεις που παράγουν 
προϊόντα. Διότι όσο 
λιγότερα πλοία πηγαί-
νουν στην Κίνα φορ-
τωμένα πρώτες ύλες 
τόσο λιγότερα θα 
φεύγουν από τη μα-
κρινή χώρα μεταφέ-
ροντας τελικό προϊόν.

Ο Αμερικανός Πρόε-
δρος Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα επιβληθεί 
δασμός καθολικά και για το σύνολο 
των εισαγομένων κινεζικών προϊόντων 
στις ΗΠΑ. Καταρχάς 25%, ενώ διατυ-
πώνονται απειλές και για αύξηση του 
25% σε υψηλότερα επίπεδα, πιθανώς 
κατά 10%, δηλαδή οι αμερικανικοί ει-
σαγωγικοί δασμοί θα φτάσουν το 35%! 
Όμως οι φόβοι για τις επιπτώσεις της 
κλιμάκωσης του αμερικανο-κινεζικού 
πολέμου αποτυπώνονται ήδη στις 
εκτιμήσεις μεγάλων διεθνών οργανι-
σμών για την πορεία της Οικονομίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζει στο 
1,4% την πρόβλεψή της για την ανά-
πτυξη στην Ευρώπη το 2020, δεδο-
μένου ότι θα βρίσκεται σε εξέλιξη και 

Η διεύρυνση του 
εμπορικού πολέμου 
και στο μέτωπο 
των νομισματικών 
ισοτιμιών 
δημιουργεί 
τεράστιες 
αναταράξεις στην 
παγκόσμια αγορά 
και τις οικονομίες
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το Brexit, το οποίο θα επηρεάσει ση-
μαντικά και αρνητικά την Οικονομία 
της Γηραιάς Ηπείρου.
Στις συνθήκες αυτές το μόνο σταθερό 
στοιχείο για τη χάραξη οικονομικής 
πολιτικής στην Ελλάδα είναι το μαξι-
λάρι των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Οι ελληνικές εξαγωγές θα επηρεα-
στούν και από τον αμερικανο-κινεζικό 
πόλεμο αλλά και από το Brexit και 
πιθανώς μετά από μια ξέφρενη ανο-
δική πορεία την τελευταία 5ετία να 
υποχωρήσουν. Αρνητικά (υφεσιακά) 
αναμένεται να επηρεάσει και η άνοδος 
των τιμών των καυσίμων.
Τέλος, η στροφή των επενδυτών στις 
αξίες-καταφύγιο όπως ο 
χρυσός και σε ομόλογα πο-
λύ ισχυρών κρατών όπως η 
Γερμανία, θα δημιουργήσει 
προβλήματα στις αποδόσεις 
των ελληνικών ομολόγων 
και άρα στη χρηματοδότηση 
της χώρας από τις διεθνείς 
αγορές.

1. Οι μοχλοί της κρί-
σης
Η επιβολή των δασμών. Η 
επιβολή δασμών από τον 
Τραμπ ήταν ο πρώτος μο-
χλός ανατροπής του 
status που είχε παγιωθεί 
στην παγκόσμια Οικονομία μετά από 
10ετίες επίπονων συνομιλιών και αμοι-
βαίων υποχωρήσεων. Με τους δασμούς 
ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε πιο 
ακριβά τα κινεζικά προϊόντα για τους 
Αμερικανούς καταναλωτές και έκανε 
πιο ανταγωνιστικά τα εγχωρίως παρα-
γόμενα. Π.χ. ένα πλυντήριο ή μια τη-
λεόραση εισαγόμενα από την Κίνα (τα 
οποία βεβαίως είναι προϊόντα μιας 
γερμανικής ή ιαπωνικής εταιρείας που 
έχουν εργοστάσιο στην Κίνα) ακρίβυ-
νε κατά 25% ξαφνικά, ενώ ένα αμε-
ρικανικό παρέμεινε στην ίδια τιμή. 
Αυτό, βεβαίως, σημαίνει ότι θα αυξη-
θεί η κατανάλωση ομοειδών αμερικα-
νικών προϊόντων, άρα οι θέσεις απα-
σχόλησης κ.ο.κ. Έτσι, ο Τραμπ ενισχύ-
ει την αμερικανική βιομηχανία και 
αδυνατίζει την οικονομική θέση της 
Κίνας. Αυτά σε μια πρώτη, απλοϊκή 
ίσως, ανάγνωση.

2. Ο νομισματικός πόλεμος 
Φάση α’: Πριν από 10 ημέρες η Ομο-
σπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των 
ΗΠΑ (FED) προχώρησε στη μείωση 
των επιτοκίων του δολαρίου μετά από 
πολλά χρόνια. Προφανής στόχος της 
κίνησης -που που έγινε υπό την ασφυ-
κτική πίεση του Τραμπ-ήταν η FED να 
διατηρήσει ή και να πιέσει τις ισοτιμί-
ες του δολαρίου σε χαμηλότερα επί-
πεδα ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνι-
στικότητα της αμερικανικής Οικονο-
μίας και να γίνουν ακριβότερα για τους 
Αμερικανούς τα εισαγόμενα και δη τα 
κινεζικά προϊόντα.
Φάση β’: Η κινεζική κυβέρνηση, αντι-

δρώντας στις αμερικα-
νικές κινήσεις, για πρώ-
τη φορά εγκαταλείπει 
την πολιτική στήριξης 
του γουάν. Έτσι τα τε-
λευταία 24ωρα το κινε-
ζικό νόμισμα σημειώνει 
σημαντική υποχώρηση 
έναντι του δολαρίου, 
με προφανή στόχο να 
διατηρηθεί η ανταγω-
νιστικότητα των κινεζι-
κών προϊόντων και να 
απορροφηθεί ένα τμή-
μα των αμερικανικών 
δασμών. Η σταθερή 
ισοτιμία 1 δολάριο 

προς 7 γουάν για πρώτη φορά δια-
μορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπε-
δα, καθώς το κινεζικό νόμισμα διο-
λίσθησε κατά 10%. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι τα κινεζικά προϊόντα 
φθηναίνουν για τους Αμερικανούς 
καταναλωτές κατά το ίδιο ποσοστό.
Φάση γ’: Δεν αποκλείεται διολίσθηση 
και του δολαρίου έναντι του γουάν, 
κάτι βεβαίως που θα σημαίνει υποχώ-
ρησή του και έναντι του ευρώ και του 
ιαπωνικού γιέν. Η πτώση της τιμής των 
νομισμάτων θα δημιουργήσει γρήγο-
ρα προβλήματα και στα άλλα κύρια 
νομίσματα, διαταράσσοντας το οικο-
νομικό τοπίο (εξαγωγές Ε.Ε. προς ΗΠΑ 
και Ιαπωνίας προς ΗΠΑ επίσης, αλλά 
και στις περιφερειακές Οικονομίες). 
Θα δημιουργηθούν τεράστιες ανισο-
μέρειες στο διεθνές εμπόριο, η αβε-
βαιότητα θα επιβραδύνει την παρα-
γωγή και τις μεταφορές και η ύφεση 

Η στροφή των 
επενδυτών στις 
αξίες-καταφύγιο 
όπως ο χρυσός 
και τα ομόλογα 
ισχυρών κρατών 
θα δημιουργήσει 
προβλήματα 
στις αποδόσεις 
των ελληνικών 
ομολόγων
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θα είναι πλέον γεγονός.

Καθίζηση στα Χρηματιστήρια
Μια πρώτη εμφανής επίπτωση του 
νομισματικού πολέμου είναι η υπο-
χώρηση των Χρηματιστηρίων λόγω 
της αβεβαιότητας των αποτιμήσεων 
των μετοχών, λόγω της αστάθειας των 
ισοτιμιών αλλά και λόγω του φόβου 
της ενίσχυσης των υφεσιακών τάσεων 
στην παγκόσμια Οικονομία. Με τη 
σειρά της η σημαντική υποχώρηση 
των τιμών, άρα και των αποτιμήσεων 
των εισηγμένων εταιρειών στα Χρη-
ματιστήρια, εντείνει περαιτέρω τις 
υφεσιακές τάσεις (δυσκολότερη χρη-
ματοδότηση, σμίκρυνση αξίας ενερ-
γητικού κ.λπ.).

Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες ο δεί-
κτης Dow Jones των 30 γιγάντων της 
αμερικανικής βιομηχανίας υποχώρη-
σε από τις 27.269,97 μονάδες (30 
Ιουλίου) στις 25.717,74 μονάδες (5 
Αυγούστου), δηλαδή πτώση 1.552,23 
μονάδων . Ο δείκτης S&P των 500 
μεγαλυτέρων αμερικανικών επιχει-
ρήσεων στο αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα έχασε περίπου 200 μονάδες 
(περίπου 7,5%). Αντίστοιχες ή μεγα-
λύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στα 
μεγαλύτερα Χρηματιστήρια του κό-
σμου. Ή και σε μικρότερα, όπως το 
ελληνικό.

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την πτώση 
και τι προεξοφλούν τα Χρηματιστήρια;
Η άμεση αντίδραση αφορά αρχικά τη 
νομισματική αναταραχή. Η αβεβαιό-
τητα για την αυριανή τιμή του κάθε 
νομίσματος και η πιθανή διολίσθησή 
του (όπως π.χ. του δολαρίου) σημαίνει 
πρακτικά ότι υποτιμάται και η αξία των 
επιχειρήσεων εκπεφρασμένη σε κά-
ποιο άλλο νόμισμα αναφοράς. Η δεύ-
τερη σκέψη που πρυτανεύει έχει να 
κάνει με τα μελλοντικά έσοδα των 
επιχειρήσεων λόγω πιθανότατης μελ-
λοντικής ύφεσης. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι οι μετοχές που σημείωσαν τη 
μεγαλύτερη πτώση στα μεγάλα Χρη-
ματιστήρια ήταν αυτές των εξορυκτι-
κών εταιρειών, μια και αναμένεται ο 
μεγαλύτερος καταναλωτής μετάλλων, 
η Κίνα, λόγω του εμπορικού πολέμου 
να μειώσει τις σχετικές εισαγωγές.
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ενέργεια

Με δύο λιγνιτικές 
μονάδες και αν... 
θα μείνει η ΔΕΗ 
ως το 2025
Το χρονοδιάγραμμα του κλεισίματος των μονάδων αποκαλύπτει το «Β.Ε.»
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Της  Μανταλένας Πίου

Τ
ελικώς η ΔΕΗ υποχρεώνεται 
στην αλλαγή. Ό,τι δεν πέτυ-
χαν στο παρελθόν σειρά σχε-
δίων και αποφάσεων, φαίνε-
ται ότι το πετυχαίνει τώρα το 

υψηλό κόστος των ρύπων, που βγάζει 
εκτός αγοράς ένα από τα πολυτιμότερα 
άλλοτε «asset» της επιχείρησης, τις λι-
γνιτικές της μονάδες. 
Με την τιμή των δικαιωμάτων CO2 να 
κινείται μεταξύ 26-28 ευρώ/MWh, η 
φθηνή ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη 
φαίνεται ότι περνά στην ιστορία, κάνο-
ντας πλέον εφικτή την απόσυρση λιγνι-
τικών μονάδων για τις οποίες μέχρι πρό-
σφατα δίνονταν μάχες για να διατηρη-
θούν στη ζωή, κόντρα όχι μόνον στις 
αποφάσεις της Ε.Ε., αλλά και στον πυ-
ρήνα της πολιτικής των Βρυξελλών για 
τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα 
από την ηλεκτροπαραγωγή. Το ναυάγιο 
των δύο διαγωνισμών της ΔΕΗ για την 
πώληση τριών λιγνιτικών μονάδων και η 
αποτυχία της δημοπρασίας ηλεκτρισμού 
ΝΟΜΕ του Ιουλίου, κατά την οποία έμει-
νε αδιάθετο σημαντικό μέρος της δημο-
πρατούμενης ποσότητας, φαίνεται ότι 
λειτούργησαν σαν θρυαλλίδα των εξε-
λίξεων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος - 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης έχει 
δηλώσει ότι στοχεύει μέχρι το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου 2020 στην απόσυρση 
τριών μονάδων, τις δύο μονάδες του 
Σταθμού του Αμυνταίου συνολικής ισχύ-
ος 600 MW και τη μονάδα της Μεγαλό-
πολης 3 ισχύος 300 MW. Το σχέδιο 
μοιάζει να είναι η αρχή μίας ευρύτερης 
απολιγνιτοποίησης που δεν αποκλείεται 
σε λίγα χρόνια -γύρω στο 2025- να έχει 
αφήσει τη ΔΕΗ με δύο λιγνιτικές μονά-
δες και αν, με τα 375 MW που είναι η 
ισχύς του «Αγίου Δημητρίου 5» στην 
Κοζάνη και τα 660 MW της υπό κατα-
σκευή Πτολεμαΐδας 5. Δηλαδή, από τα 
4.337 λιγνιτικά MW που έχει σήμερα η 
ΔΕΗ, να μείνει με 1.035 MW και αυτά με 
ερωτηματικό, αφού κατά καιρούς έχουν 
κυκλοφορήσει φήμες ακόμα και περί μη 
λειτουργίας της «Πτολεμαΐδας 5», μίας 
μονάδας προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ 
που πληρώνει η ΔΕΗ.
Το σχέδιο του κ. Χατζηδάκη για την από-
συρση των τριών μονάδων ως τον Ιούνιο 
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του 2020 έρχεται να καλύψει το κενό 
που άφησαν οι άγονοι διαγωνισμοί της 
ΔΕΗ επί της προηγούμενης κυβέρνησης, 
για την πώληση της μονάδας «Μελίτη 1» 
και των μονάδων «Μεγαλόπολη ΙΙΙ και 
IV». Ωστόσο θα πρέπει να πάρει και το 
ok των Θεσμών, αφού το εγχείρημα της 
πώλησης ξεκίνησε με αφορμή καταδι-
καστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου για το μονοπώλιο της ΔΕΗ 
στον λιγνίτη και έχει περιληφθεί ως 
υποχρέωση της χώρας στο μεταμνημο-
νιακό πρόγραμμα. Μάλιστα, υπάρχει και 
η πρόβλεψη ότι για την αντικατάσταση 
της υποχρεωτικής πώλησης, σε τυχόν 
αποτυχία του διαγωνισμού θα υπάρξει 
συνεννόηση με τους δανειστές για τα 
εναλλακτικά μέτρα.

Ταχύτερη απόσυρση 
και ο ρόλος του κ. Γ. Θωμά
Σε αυτό προσπαθεί να απαντήσει ο κ. 
Χατζηδάκης με την ταχύτερη απόσυρση, 
απομένει όμως να φανεί αν οι Βρυξέλλες 
θα ικανοποιηθούν μόνον με το μέτρο 
αυτό ή θα απαιτήσουν περισσότερα. 
Άλλωστε οι μονάδες του Αμυνταίου, 
όπως και της Καρδιάς, λειτουργούν κατά 
παρέκκλιση και μάλιστα, όπως υποστη-
ρίζει η Κομισιόν, με αμφισβητούμενη 
μονομερή απόφαση της Ελλάδας. Ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργει-
ας Γεράσιμος Θωμάς είναι ο άνθρωπος 
που έχει επιφορτιστεί με τις επαφές με 
την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφα-
λίσει την αποδοχή του νέου σχεδίου. 
Η απολιγνιτοποίηση του ηλεκτρικού 
συστήματος, πάντως, όπως μεσο-μακρο-
πρόθεσμα απαιτούν οι κοινοτικοί κανο-
νισμοί, αποτελεί μία εξαιρετικά περίπλο-
κη υπόθεση με παραμέτρους που ξεκι-
νούν από την επιβίωση της ίδιας της ΔΕΗ 
και φθάνουν ως την επιβίωση ολόκληρων 
περιοχών της χώρας, την επάρκεια και 
την αυτονομία του ηλεκτρικού συστή-
ματος.
Τα μέτρα στήριξης για τις περιοχές 
όπου βρίσκονται σήμερα τα ορυχεία 
και οι μονάδες λιγνίτη που θα κλείσουν 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. 
Πρόκειται για αρκετές περιοχές της 
χώρας στη Βόρειο Ελλάδα αλλά και την 
Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη), των 
οποίων η οικονομία εξαρτάται σχεδόν 

αποκλειστικά από τον λιγνίτη. Η μετά-
βαση στη λεγόμενη οικονομία του 
μηδενικού άνθρακα μπορεί να έχει 
σοβαρότατες συνέπειες στον παραγω-
γικό και κοινωνικό τους ιστό, να οδη-
γήσει ακόμα και στην πλήρη εγκατά-
λειψή τους, αν από τώρα δεν προβλε-
φθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα εναλ-

λακτικό και αποτελεσματικό μοντέλο 
ανάπτυξης. 

Το σχέδιο
Ας σημειωθεί ότι ήδη οι εισαγωγές ηλε-
κτρικού ρεύματος αποτελούν τη νούμε-
ρο δύο «πηγή» ηλεκτρισμού της χώρας 
στο διασυνδεδεμένο σύστημα, καθώς η 

ενέργεια
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λιγνιτική παραγωγή έχει εξασθενίσει 
σημαντικά, επειδή η ΔΕΗ λόγω κόστους 
ρύπων δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί 
τις λιγνιτικές της μονάδες. Μετά το «σβή-
σιμο» των τριών πρώτων λιγνιτικών ερ-
γοστασίων, ως τον Ιούνιο του 2020, 
ακολουθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 
το κλείσιμο των δύο μονάδων της Καρ-

διάς. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξαρ-
τάται από την εξασφάλιση της τηλεθέρ-
μανσης της περιοχής, που σήμερα εξυ-
πηρετείται από τις υπό απόσυρση μονά-
δες. Μεσοπρόθεσμος στόχος της κυβέρ-
νησης αλλά και της ΔΕΗ, η οποία έχει 
αναλάβει να εκπονήσει το σχέδιο απο-
λιγνιτοποίησης, είναι η απόσυρση να 
περιλάβει όλες τις μονάδες που είχαν 
τεθεί προς πώληση στους δύο άκαρπους 
διαγωνισμούς που προηγήθηκαν. Έτσι 
σε επόμενη φάση μπορεί να τεθούν 
εκτός λειτουργίας τόσο η μονάδα της 
Μελίτης στη Φλώρινα ισχύ-
ος 330 MW, όσο και εκείνη 
της Μεγαλόπολης IV που 
επίσης είχε ενταχθεί στο 
πακέτο πώλησης. Για να 
εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό 
απαιτείται η διασφάλιση της 
επάρκειας του συστήματος 
έως ότου κατασκευαστούν 
οι νέες μονάδες φυσικού 
αερίου (ή κάποιες από αυ-
τές), που προγραμματίζουν 
οι ιδιώτες παραγωγοί ρεύ-
ματος. Σε αυτό ακριβώς το 
σημείο εντάσσεται και η 
απόφαση της κυβέρνησης 
να διεκδικήσει από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έναν Μό-
νιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος. Πρό-
κειται για τα περίφημα ΑΔΙ που διεκδι-
κούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση, 
επιδιώκοντας μάλιστα να εντάξει σε 
αυτά και την «Πτολεμαΐδα 5». Ως εναλ-
λακτική λύση στον Μόνιμο Μηχανισμό 
Επάρκειας Ισχύος εξετάζεται και το λε-
γόμενο capacity reserve, ο μηχανισμός 
εφεδρείας που εφαρμόζει η Γερμανία 
για τις δικές της ανθρακικές μονάδες. 
Στο πλαίσιο του γερμανικού μοντέλου, 
οι μονάδες της ΔΕΗ που θα αποσυρθούν 
θα παραμείνουν σε ψυχρή εφεδρεία υπό 
την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα τις 
λειτουργεί όποτε το απαιτεί το σύστημα. 

Οι τρέχουσες διαβουλεύσεις με τους 
εκπροσώπους των Θεσμών και ειδικά με 
τις Βρυξέλλες, που αναμένεται να ορι-
στικοποιηθούν αφού αναλάβει επισήμως 
η «νέα» Επιτροπή υπό την προεδρία της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχουν σε 
πρώτη φάση να επιλύσουν και ένα άλλο 
πολύ σοβαρό ζήτημα, που σχετίζεται με 

το αν θα παραπεμφθεί η χώρα στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των 
κοινοτικών κανονισμών σε σχέση με τις 
μονάδες της Καρδιάς και του Αμυνταίου. 
Και τούτο γιατί οι δύο σταθμοί, που είχαν 
τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης λει-
τουργίας 17.500 ωρών, συνεχίζουν να 
λειτουργούν, με μια απόφαση του προ-
ηγούμενου υπουργού Ενέργειας Γιώργου 
Σταθάκη, ο οποίος τους ενέταξε χωρίς 
την έγκριση της Κομισιόν στο καθεστώς 
των 32.000 ωρών. Η απόφαση του πρώ-
ην υπουργού είχε ως αποτέλεσμα η 

Επιτροπή να απευθύνει 
προειδοποιητική επιστο-
λή στην ελληνική κυβέρ-
νηση, ζητώντας εξηγή-
σεις και απειλώντας με 
παραπομπή στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο και επι-
βολή προστίμων. 

Υπό το πρίσμα αυτό 
ακόμα και το νέο χρονο-
διάγραμμα ταχύτερης 
απόσυρσης (τέλος του 
πρώτου εξαμήνου 2020) 
τελεί υπό την ανοχή της 
Επιτροπής. Τον Ιούνιο 
του 2020 εκπνέει και μία 
άλλη προθεσμία, που 

αφορά τις πέντε μονάδες του Αγίου Δη-
μητρίου, τη Μεγαλόπολη 3 και 4 και τη 
Μελίτη. Οι εν λόγω μονάδες είναι ενταγ-
μένες στο λεγόμενο καθεστώς του 
«Μεταβατικού Σχεδίου Μείωσης των 
Εκπομπών Θείου» (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα 
με το οποίο ως τον Ιούνιο του 2020 θα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μια σειρά 
από αναβαθμίσεις, προκειμένου οι εκ-
πομπές Θείου να περιοριστούν στα όρια 
τα οποία έχει θέσει η Ε.Ε.  Εντός των 
ορίων σήμερα θεωρούνται η μονάδα της 
Μελίτης και η Μεγαλόπολη 4. Η Μεγα-
λόπολη 3 είναι εκτός, αλλά έχει προα-
ναγγελθεί ότι θα «σβήσει» έως την εκ-
πνοή της προθεσμίας. Παραμένει ωστό-
σο το ερώτημα για τις τέσσερις μονάδες 
του Αγίου Δημητρίου, αφού στην 5η, 
τον «Άγιο Δημήτριο V», έχει προχωρήσει 
η επένδυση της υγρής αποθείωσης. 
Μπορεί η ΔΕΗ να αναλάβει τις αναγκαί-
ες επενδύσεις αποθείωσης στις 4 μονά-
δες του Αγίου Δημητρίου ή τελικώς θα 
οδηγηθούν και αυτές σε απόσυρση; 

Μετά το «σβήσιμο» 
των τριών πρώτων 
λιγνιτικών 
εργοστασίων, 
ως τον Ιούνιο του 
2020, ακολουθεί, 
σύμφωνα με 
πληροφορίες, 
το κλείσιμο των 
δύο μονάδων της 
Καρδιάς
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ενέργεια

Σ
τον αέρα βρίσκεται η υλο-
ποίηση του επενδυτικού 
προγράμματος του ΑΔΜΗΕ, 
όπως προκύπτει από τα επί-
σημα στοιχεία για την πορεία 

του κατασκευαστικού προγράμματος 
της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ενώ ο 

προϋπολογισμός του 2019 προέβλεπε 
την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 
449,7 εκατ. ευρώ, μέχρι τον Ιούλιο εί-
χαν εκτελεστεί ή δεσμευτεί κεφάλαια 
ύψους μόλις 75 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
είχε υλοποιηθεί μόλις το 16,7% του 
προϋπολογισμού.Και όχι μόνο αυτό, 

αλλά από τα 75 εκατ. ευρώ που είχαν 
δεσμευτεί στο 7μηνο του έτους, τα 40 
εκατ. ευρώ, δηλαδή 53,3%, αφορούσαν 
σε προκαταβολές έργων και όχι σε 
επενδύσεις που πράγματι υλοποιήθη-
καν. 
Τα απολογιστικά στοιχεία του 7μήνου 
του 2019 καταδεικνύουν την αδυναμία 
υλοποίησης αλλά και τους φουσκωμέ-
νους επενδυτικούς στόχους που τέθη-
καν εξαρχής από τη διοίκηση του 
ΑΔΜΗΕ όχι μόνο για το 2019, αλλά και 
για τα προηγούμενα χρόνια.
Ειδικότερα, το 2018 έναντι στόχου 
επενδύσεων 175 εκατ. ευρώ υλοποιή-
θηκαν 132 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 86 εκατ. αφορούσαν στην Κρήτη και 
τα 46 στις Κυκλάδες. Αλλά και το 2017 
από στόχο επενδύσεων ύψους 63 εκατ. 
ευρώ ο ΑΔΜΗΕ υλοποίησε επενδύσεις 
ύψους 23 εκατ. ευρώ για τις Κυκλάδες.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και για 
τα ποσά που εμφανίζονται να έχουν 
επενδυθεί, στην πραγματικότητα τα 

Σοβαρή υστέρηση στο 
επενδυτικό πρόγραμμα 
του ΑΔΜΗΕ
Το «Β.Ε.» αποκαλύπτει τα στοιχεία εκτέλεσης του 
κατασκευαστικού προγράμματος • Μόλις το 16,7% 
του προϋπολογισμού είχε εκτελεστεί μέχρι τον Ιούλιο 
Του Χάρη Φλουδόπουλου
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νούμερα είναι φουσκωμένα. Και αυτό 
διότι τα τελευταία δύο χρόνια η διοίκη-
ση προχωρά στην καταβολή προκατα-
βολών για έργα σε εργολάβους που 
αγγίζουν έως και το 75%, χωρίς μάλιστα 
η εταιρεία να έχει τις απαραίτητες εξα-
σφαλίσεις. Στόχος είναι τα ποσά που 
δίνονται ως προκαταβολές να εμφανί-
ζονται ως ήδη «επενδεδυμένα κεφά-
λαια». 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του κατασκευαστικού προγράμματος 
του ΑΔΜΗΕ, το διάστημα που αφορά 
στο σύνολο του έτους 2018 αλλά και 
το πρώτο εξάμηνο του 2019, από επεν-
δεδυμένα κεφάλαια ύψους 230 εκατ. 
ευρώ, τα 170 αφορούσαν σε προκατα-
βολές για τα έργα της μικρής διασύν-
δεσης της Κρήτης αλλά και των Κυκλά-
δων. 

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκαν, ο ΑΔΜΗΕ είχε για το 

πρώτο εξάμηνο του 2019 έσοδα 126 
εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1% σε σχέ-
ση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η λει-
τουργική κερδοφορία EBITDA της 
εταιρείας ανήλθε σε 89,8 εκατ. ευρώ 
μειωμένη κατά 12% σε σχέση με πέρυ-
σι, ενώ και τα καθαρά κέρδη της εται-
ρείας παρουσίασαν μείωση 11% στα 
39,4 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο τα προσαρμοσμένα καθαρά 
κέρδη χωρίς τις προβλέψεις ανήλθαν 
σε 38,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση 7%. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα 
της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 
ανέρχονταν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Για 
το 2019, η Διοίκηση πρότεινε τη διανο-
μή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσο-
στού, ήτοι το 50% του μερίσματος που 
έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο 
έτος, ως προμέρισμα. 
Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 
στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
κάνει λόγο για έγκαιρη υλοποίηση του 
επενδυτικού προγράμματος του 2019, 

που σε συνδυασμό με την ομαλή εξέ-
λιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
τη διασύνδεση Κρήτης - Αττικής από 
την Αριάδνη Interconnection επιβεβαι-
ώνει τις θετικές εκτιμήσεις για τη ρυθ-
μιστική περίοδο του 2019. 
Κατά την ίδια ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ 
υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα τα κρίσιμα έργα ηλεκτρικής 
διασύνδεσης που περιλαμβάνονται στο 
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΔΠΑ):

 Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής (προ-
ϋπολογισμού 995 εκατ. ευρώ). 

 Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου 
(προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ).

 Επέκταση του συστήματος 400kV 
στην Πελοπόννησο (προϋπολογι-
σμού 269,6 εκατ. ευρώ).

 Ενίσχυση βόρειου άξονα τροφοδό-
τησης των Κυκλάδων (προϋπολογι-
σμού 21,3 εκατ. ευρώ).

 Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολο-
γισμού 56 εκατ. ευρώ).
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θέμα
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Η άτυπη «ΚΟΒΑ» των 
μάνατζερ του ΣΥΡΙΖΑ
Το προεκλογικό άρθρο της «πλατφόρμας» και οι μυστικές 
αλληλογραφίες. Τα σχέδια και οι συζητήσεις των CEOs 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
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θέμα
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Τ
ην ώρα που η αξιωματική 
αντιπολίτευση διαμηνύει 
ότι θα έχουμε ένα καυτό 
φθινόπωρο και έναν ακόμη 
πιο καυτό χειμώνα με σκλη-

ρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυ-
βέρνηση, παρασκηνιακά και ήδη από 
την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην 
κυβέρνηση, έχει οργανωθεί μια νέα 
αντιπολιτευτική ομάδα, εκείνη των 
υψηλόβαθμων στελεχών που θήτευ-
σαν σε διάφορες θέσεις εταιρειών του 
Δημοσίου, κατά την προηγούμενη 
τετραετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
«Business Εnergy», η ομάδα των μά-
νατζερ του ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκροτήσει 
μια κοινή «πλατφόρμα», με τακτή 
επικοινωνία και στόχο να προωθηθούν 
οι θέσεις του κόμματος αλλά και να 
βοηθηθεί το έργο του ΣΥΡΙΖΑ ως αξι-
ωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα, κά-
ποιοι εκ των συμμετεχόντων στην 
«πλατφόρμα» έχουν επιτύχει να πα-
ραμείνουν ακόμη και σήμερα σε θέ-
σεις-κλειδιά του δημοσίου τομέα. 
Πρόκειται για επικεφαλής σε ΔΕΚΟ 
κυρίως του ενεργειακού τομέα, αλλά 
και για πρώην γενικούς γραμματείς σε 
παραγωγικά χαρτοφυλάκια. Αρκετοί 
εξ αυτών συμμετείχαν πριν από τις 
εκλογές του 2015 σε ομάδες εργασί-
ας υπό την εποπτεία του Γ. Δραγασά-
κη, με σκοπό να προετοιμαστούν τα 
στελέχη τα οποία στη συνέχεια θα 
καταλάμβαναν θέσεις-κλειδιά στον 
κρατικό μηχανισμό. 

Η πρώτη παρέμβαση
Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας 
όπου υπάρχουν και οι περισσότερες 
και πιο κομβικές ΔΕΚΟ, η «πλατφόρ-
μα» εργάστηκε μεθοδικά και δημιούρ-
γησε διαύλους επικοινωνίας, ενώ 
προχώρησε και σε κοινές παρεμβάσεις, 
όπως συνέβη με το κείμενο που δη-
μοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των 
Συντακτών» με τίτλο «Ριζικός μετα-
σχηματισμός του κράτους: Ζητούμενο 
για την κοινωνική πρόοδο και την εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας».
Το κείμενο υπογραφόταν από 21 στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αναδημοσιεύ-

τηκε σε διάφορα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
Μεταξύ των υπογραφόντων του συλ-
λογικού κειμένου περιλαμβάνονταν 
πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι 
και υψηλόβαθμα στελέχη ενεργεια-
κών εταιρειών, ενώ σε προηγούμενες 
επικοινωνίες της ομάδας αλλά και 
στην αποτίμηση του αντίκτυπου του 
κειμένου συμμετείχαν και άλλα υψη-
λόβαθμα κομματικά στελέχη, υπουρ-
γοί, γενικοί γραμματείς κ.λπ. επί κυ-

βερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. 
Σε αυτό παρουσιαζόταν ένα μανιφέ-
στο που διαπίστωνε τις αλλαγές -όχι 
προς το καλύτερο- που έχουν συντε-
λεστεί παγκοσμίως στην οικονομία 
και την κοινωνία μετά την κατάρρευ-
ση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την 
επιτάχυνση υλοποίησης νεοφιλελεύ-
θερων προγραμμάτων που υποβάθ-
μισαν τον κοινωνικό και ρυθμιστικό 
ρόλο του κράτους, οδήγησαν στην 
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ασυδοσία του χρηματιστηριακού κε-
φαλαίου και τη διεύρυνση των ανισο-
τήτων.
Οι συγγραφείς του κειμένου διαπί-
στωναν την ανάγκη για μια νέα αρι-
στερή στρατηγική, ενώ χαρακτήριζαν 
ως παθογένεια της Αριστεράς την 
απαξίωση της τεχνικής γνώσης και την 
αποθέωση της πολιτικής βούλησης. 
«Σήμερα που η Αριστερά αναλαμβά-
νει πλέον κυβερνητικές ευθύνες, 

είναι απαραίτητο να εντάσσει βασικά 
στοιχεία Διοίκησης στο πολιτικό της 
σχέδιο», σημείωναν χαρακτηριστικά 
οι συγγραφείς του κειμένου, καταλή-
γοντας στη διαπίστωση ότι η Αριστερά 
έχει ευθύνη να αλλάξει το κράτος και 
τη στρεβλή σήμερα λειτουργία του.
«Η μετάβαση προς ένα κράτος απαλ-
λαγμένο από τις αδικίες, τις στρεβλώ-
σεις και τις παθογένειες... είναι μια 
πολιτική μάχη που προϋποθέτει ευρεία 
κοινωνική υποστήριξη, διαβούλευση 
αλλά και συγκρούσεις με εδραιωμένες 
ομάδες συμφερόντων», σημείωναν 
οι συγγραφείς του κειμένου.

Τα επόμενα βήματα
Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί 
ένα πρώτο δείγμα, καθώς οι συντάκτες 
του μαζί με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
κλήθηκαν να αποτιμήσουν την πρώτη 
αυτή παρέμβαση, συμφωνώντας ότι 
θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια, όχι 
μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων αλλά 
και σε επίπεδο οργάνωσης, διαβού-
λευσης και προετοιμασίας για την 
αντιπολίτευση και την επιστροφή του 
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. 
Χαρακτηριστικές είναι οι 
διαπιστώσεις μελών της 
ομάδας, οι οποίοι κλήθη-
καν να σχολιάσουν το 
κείμενο και τον αντίκτυ-
πο που δημιούργησε: «Το 
κείμενο είναι μήνυμα. 
Δήλωση ύπαρξης. Θέ-
λουμε να συνεισφέρου-
με στην ταυτότητα της 
ελληνικής Αριστεράς. 
Χρειάζεται συνέχεια».
Στόχος του επόμενου 
κειμένου θα πρέπει να 
είναι η ανάδειξη αντιπά-
λων και η δημιουργία με-
τώπων. 
«Επιλέγεις τους εχθρούς 
και όχι τους φίλους πρώτα», τόνισε 
ένας εκ των συμμετεχόντων στην 
ομάδα. 
Ταυτόχρονα, στα ζητούμενα της 
«πλατφόρμας» των μάνατζερ του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποκατασταθεί η ει-
κόνα των τεχνοκρατών στο κοινό της 
Αριστεράς: «Να πούμε στον δημόσιο 
λόγο τι έχουμε κάνει. Να αναδείξου-

με τις ρωγμές και να ανατραπεί ο λό-
γος εναντίον των τεχνοκρατών». 
«Πρέπει να γραφτεί και δεύτερο κεί-
μενο για το κράτος... Πρέπει να υπάρ-
ξουν εθελοντές owners του κειμένου 
και να σταλεί contribution από όλους 
τους owners μέσα σε συγκεκριμένη 
προθεσμία», πρότεινε έτερος εκ των 
συντακτών του πρώτου κειμένου, ενώ 
άλλο μέλος της ομάδας ζήτησε «να 
υπάρξουν παρεμβάσεις και σε άλλα 
πεδία, π.χ. στα εργασιακά, αντίθετα 
ακριβώς από αυτά που λέει ο Μητσο-
τάκης». Τέλος, άλλο μέλος της ομάδας 
πρότεινε να υπάρξει συγκεκριμένο 
όνομα για την πρωτοβουλία, προκει-
μένου η ομάδα των μάνατζερ του 
ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει σάρκα και οστά, 
και οντότητα πιθανόν και ως εσωκομ-
ματική τάση. 

Η περίπτωση  του ΑΔΜΗΕ
Το ενδιαφέρον με τους μάνατζερ του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σε ορισμένες περι-
πτώσεις συνεχίζουν να αξιοποιούν τα 
προνόμια των θέσεων που εξασφάλι-
σαν επί προηγούμενης κυβέρνησης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διοικη-

τική ομάδα του ΑΔΜΗΕ, 
που αποτελείται από τον 
πρόεδρο και διευθύνο-
ντα σύμβουλο Μανούσο 
Μανουσάκη, και τους Γ. 
Μάργαρη, Ι. Ρουσόπουλο 
και Γ. Βρεττό.
 Ο Μ. Μανουσάκης είναι 
εκ των επικεφαλής της 
πρωτοβουλίας, ενώ συμ-
μετείχε και στη στενή 
ομάδα του περιβάλλο-
ντος του Γ. Δραγασάκη, 
η οποία προετοίμασε 
συγκεκριμένα στελέχη 
του κόμματος για κυβερ-
νητικές θέσεις. Τα εν 
λόγω κομματικά στελέ-

χη του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν στον 
ΑΔΜΗΕ, ενώ σε περίπτωση απομά-
κρυνσης έχουν συμφωνήσει με τους 
εκπροσώπους της κινεζικής State Grid, 
που είναι στρατηγικός επενδυτής στον 
διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς, 
υψηλές αποζημιώσεις και διατήρηση 
των προνομίων τους για μακρό χρονι-
κό διάστημα. 

Η ομάδα των 
μάνατζερ του 
ΣΥΡΙΖΑ έχει 
συγκροτήσει μια 
κοινή «πλατφόρμα» 
και στόχο να 
προωθηθούν
 οι θέσεις του 
κόμματος αλλά και 
να βοηθηθεί 
το έργο του ΣΥΡΙΖΑ
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εργασία

Μίνι εργασιακό 
«τσουνάμι» 
Τι αλλάζει για εργοδότες-
εργαζομένους από τον Οκτώβριο
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Της Αγγελικής Μαρίνου

Α
λλάζουν όλα από τον Οκτώ-
βριο σε συλλογικές συμ-
βάσεις, εργασιακές σχέσεις 
και μισθολογικά κλιμάκια, 
καθώς η ψήφιση του ανα-

πτυξιακού πολυνομοσχεδίου συνεπά-
γεται μια σειρά από ανατροπές σε υπε-
ρωρίες, επιδόματα και εργασιακά προ-
νόμια.
Οι ανατροπές που περιλαμβάνονται στο 
μίνι εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρ-
νησης βρίσκουν αντίθετα τα συνδικάτα 
και τους συνδικαλιστικούς φορείς, ενώ 
και ο ΣΕΒ δηλώνει επιφυλακτικός απέ-
ναντι σε ορισμένες διατάξεις, αναγνω-
ρίζοντας όμως πως η βάση του κινείται 
πως τη σωστή κατεύθυνση. Ως «μονο-
μερείς παρεμβάσεις στον πυρήνα της 
συνδικαλιστικής δράσης και των ελεύ-
θερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
δίχως μάλιστα να έχει προηγηθεί σοβα-
ρός κοινωνικός διάλογος» χαρακτηρίζει 
η ΓΣΕΕ τις νέες εργασιακές διατάξεις, 
προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να 
παρακολουθήσουν άπραγοι «το ύπουλο 
σχέδιο κατάργησης των συνδικάτων». 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις έχουν έναν επιπλέ-
ον λόγο να αντιδρούν, καθώς θίγονται 
συνδικαλιστικά προνόμια και αλλάζει 
το καθεστώς προκήρυξης απεργιακών 
κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, με δι-
άταξη προβλέπεται η δημιουργία μη-
τρώου για όλες τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζομένων και των 
εργοδοτών που θα τηρείται στο σύστη-
μα «Εργάνη», ενώ για τις αποφάσεις 
όπως κήρυξη απεργίας, η ψηφοφορία 
θα μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρο-
νική ψήφο.

Εξαίρεση από 
κλαδικούς μισθούς
Πολλαπλές δυνατότητες εξαίρεσης 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά οικονομικά προβλήματα από την 
εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας προσφέρει ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος. Με μια σειρά άρ-
θρων διαμορφώνεται νέο, πιο ευέλικτο 
τοπίο στην υπογραφή κλαδικών συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας, κατά κύριο 
λόγο σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονο-

Μπλόκο στην 
απλήρωτη 

εργασία μέχρι 2 
μήνες • Τι ισχύει 

για επιδόματα, 
τριετίες, 

υπερωρίες και 
υπερεργασία
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μικών καταστάσεων σε μικρές επιχειρή-
σεις, αλλά και κλάδους με σημαντικά 
δομικά προβλήματα, με στόχο να διευ-
κολυνθούν για να ορθοποδήσουν. 
Αναλυτικά, ορίζονται οι εξής περιπτώσεις 
που μπορεί μία επιχείρηση να εξαιρεθεί 
από την υπερίσχυση της κλαδικής σύμ-
βασης:
1) Αν αυτό προβλέπεται ως ειδικός όρος 
σε εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελ-
ματικές και κλαδικές συλλογικές συμ-
βάσεις. Οι ειδικοί αυτοί όροι ή εξαιρέσεις 
θα αφορούν εργαζομένους που απα-
σχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επι-
χειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδο-
σκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν επιχει-
ρήσεις σε καθεστώς προ-
πτωχευτικής ή παραπτω-
χευτικής ή πτωχευτικής 
διαδικασίας, ή συνδιαλλα-
γής ή εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού ή εξυγίανσης.
2) Αν η επιχείρηση αντιμε-
τωπίζει σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα και βρίσκεται 
σε καθεστώς προπτωχευ-
τικής ή παραπτωχευτικής ή 
πτωχευτικής διαδικασίας, 
ή συνδιαλλαγής ή εξωδικα-
στικού συμβιβασμού ή οι-
κονομικής εξυγίανσης. Σε 
αυτή την περίπτωση, η επι-
χειρησιακή συλλογική σύμβαση εργα-
σίας υπερισχύει της κλαδικής, ακόμη και 
αν στην κλαδική δεν προβλέπονται 
εξαιρέσεις.
3) Αν υπάρχει τοπική κλαδική σύμβαση, 
η οποία υπερισχύει της εθνικής κλαδικής 
ή της ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής 
σύμβασης.
4) Με απόφαση του υπουργού Εργασί-
ας και έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, 
μπορεί να προβλεφθεί εξαίρεση μιας 
επιχείρησης που βρίσκεται σε καθεστώς 
προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή 
πτωχευτικής διαδικασίας, ή συνδιαλλα-
γής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή 
οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως 
εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική 
ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις.
Στο θέμα της διαιτησίας, τίθενται συγκε-

κριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί η προσφυγή στη διαιτησία και 
κατά συνέπεια η έκδοση διαιτητικής 
απόφασης να γίνει μετά από αίτημα ενός 
από τα δύο μέρη. Συγκεκριμένα, ορίζε-
ται ότι η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί 
να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο των δι-
απραγματεύσεων με συμφωνία και των 
δύο μερών. Αντίθετα, η μονομερής προ-
σφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται, ως 
έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης 
συλλογικών διαφορών εργασίας, μόνον 
στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επι-
χειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής 
ωφελείας, η λειτουργία των οποίων έχει 
ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση 
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνό-
λου, β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά 

τη σύναψη συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, απο-
τύχουν οριστικά οι δια-
πραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών και η επίλυσή 
της επιβάλλεται από 
υπαρκτό λόγο γενικότε-
ρου κοινωνικού ή δημο-
σίου συμφέροντος συν-
δεόμενο με τη λειτουρ-
γία της ελληνικής οικο-
νομίας.
Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται 
ότι οριστική αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων θε-
ωρείται ότι υπάρχει, εφό-

σον σωρευτικά ισχύουν οι εξής περιπτώ-
σεις: (α) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν 
υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης 
εργασίας και (β) έχει εξαντληθεί κάθε 
άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλι-
στικής δράσης. Επιπλέον, το μέρος που 
προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία 
θα πρέπει να συμμετείχε στη διαδικασία 
μεσολάβησης και να αποδέχθηκε την 
πρόταση του μεσολαβητή. 

Υπερωρίες
Με πολλές ταχύτητες θα «τρέχει» η 
νόμιμη αποζημίωση των επιπλέον ωρών 
εργασίας σε μερική και πλήρη απασχό-
ληση. Συγκεκριμένα, στη μερική απα-
σχόληση θα ισχύει πλέον προσαύξηση 
12% για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας 
πέρα από τη συμφωνηθείσα, ενώ για 
όσους ξεπερνούν ημερησίως ή εβδομα-

εργασία

Σε εταιρείες στις 
οποίες εφαρμόζεται 
ωράριο έως 40 
ώρες την εβδομάδα, 
ο εργαζόμενος 
μπορεί να απασχο-
λείται 5 επιπλέον 
ώρες την εβδομάδα 
χωρίς αυτό να 
λογίζεται υπερωρία
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διαίως τα όρια της πλήρους απασχόλησης 
ισχύει ήδη προσαύξηση 20% για υπε-
ρεργασία και 40% για υπερωρία. 
Στο νέο καθεστώς, η πρόσθετη εργασία 
στη μερική απασχόληση δεν θα μπορεί 
πλέον αθροιστικά με τη συμφωνηθείσα 
να υπερβαίνει το ημερήσιο ωράριο, δη-
λαδή τις 9 ώρες για 5νθήμερη εργασία 
και τις 8 ώρες για 6ήμερη εργασία. Ανα-
λυτικά, το νόμιμο ανώτατο ημερήσιο 
ωράριο εργασίας ενός μισθωτού που 
απασχολείται με καθεστώς 5νθήμερης 
πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας αντι-
στοιχεί σε 9 ώρες. Αντίθετα, για όσους 
απασχολούνται με καθεστώς 6ήμερης 
πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας το νό-
μιμο ανώτατο ημερήσιο ωράριο είναι 8 
ώρες. Οι προσαυξήσεις των αμοιβών για 
την επιπλέον εργασία διαμορφώνονται 
ως εξής:
- Υπερεργασία: Σε επιχειρήσεις στις 
οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο 
εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο 
εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 
επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυ-
τό να λογίζεται υπερωρία.
Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 
43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το 
καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξη-
μένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζο-
νται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής 
απασχόλησης. Για όσους μισθωτούς 
δουλεύουν 6ήμερο η υπερεργασία 
ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (από 
41η έως 48η ώρα).
Προσοχή, για να προκύψει υπερεργασία 
και ο μισθωτός να δικαιούται το επιπλέ-
ον 20% στο ωρομίσθιό του, κριτήριο 
αποτελεί όχι η ημερήσια, αλλά η εβδο-
μαδιαία απασχόληση και μάλιστα εκείνη 
που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδας (δεν υπολογίζο-
νται Κυριακές και αργίες). Επομένως, αν 
ο μισθωτός δεν υπερβεί κατά τις εργά-
σιμες ημέρες της εβδομάδας το συμβα-
τικό εβδομαδιαίο όριο των 40 ωρών, δεν 
δικαιούται την πρόσθετη αμοιβή (ωρο-
μίσθιο προσαυξημένο κατά 20%), διότι 
δεν έχει πραγματοποιήσει υπερεργασία. 
Δηλαδή, αν το σύνολο των ωρών δεν 
υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως 
δεν υπάρχει υπερεργασία. Για να υπάρ-
χει υπερεργασία, απαιτείται υπέρβαση 
των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι 
45 ωρών επί 5νθημέρου (5 ώρες υπε-
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ρεργασία) και μέχρι 48 ωρών επί εξαη-
μέρου (8 ώρες υπερεργασία).
- Υπερωρίες: Σε επιχειρήσεις στις οποί-
ες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο ερ-
γασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ως 
υπερωριακή εργασία θεωρείται η απα-
σχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως, 
προκειμένου για εργαζομένους με το 
σύστημα της 5νθήμερης εβδομαδιαίας 
εργασίας. Αντίθετα για τους εργαζομέ-
νους με το σύστημα της 6ήμερης εβδο-
μαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή ερ-
γασία θεωρείται η απασχόληση πέραν 
των 8 ωρών ημερησίως.
Η υπερωρία αμείβεται με το ωρομίσθιο 
προσαυξημένο κατά 40% (αμοιβή μέχρι 
τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, τη-
ρουμένων των διατάξεων για τη νομιμο-
ποίηση της υπερωριακής απασχόλησης). 
Προσοχή, στην περίπτωση της υπερωρι-
ακής εργασίας λαμβάνεται υπόψη όχι η 
εβδομαδιαία, αλλά η ημερήσια εργασία. 
Αυτό σημαίνει πως αν ένας μισθωτός 
6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υπερβεί 
τις 8 ώρες την ημέρα, δικαιούται προ-
σαύξηση στο ωρομίσθιό του 40% για την 
9η και κάθε επόμενη ώρα, ανεξάρτητα 
αν θα υπερβεί σε επίπεδο εβδομάδας 
τις 40 ώρες εργασίας αθροιστικά. Δηλα-
δή υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν 
ο μισθωτός απασχοληθεί πέραν των οκτώ 
ωρών ημερησίως (για εξαήμερη εργασία) 
ή πέραν των εννέα ωρών ημερησίως (για 
πενθήμερη εργασία), έστω και αν με την 
υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματο-
ποιείται υπέρβαση του οριζόμενου από 
τον νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας 
εργασίας (40 ώρες).
Αντίστοιχα, η πέραν των 45 ωρών την 
εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού 
στις επιχειρήσεις 5νθήμερης απασχόλη-
σης θεωρείται υπερωριακή απασχόληση, 
όπως το ίδιο συμβαίνει και για τους ερ-
γαζομένους που δουλεύουν 6ήμερο και 
ξεπερνούν τις 48 ώρες την εβδομάδα. 
Δηλαδή για να υπάρχει υπερωρία, απαι-
τείται η υπέρβαση των 9 επί πενθημέρου 
ή των 8 επί εξαημέρου ωρών την ημέρα, 
ανεξαρτήτως εβδομαδιαίου ωραρίου.
- Πρόσθετη εργασία στη μερική απα-
σχόληση: Η επιπλέον εργασία στη με-
ρική απασχόληση, εφόσον δεν ξεπερ-
νούσε κατά περίπτωση λόγω εβδομαδι-
αίου ή ημερήσιου ωραρίου τα ανωτέρω 
όρια της υπερεργασίας ή της υπερωρίας, 

εργασία
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δεν αμειβόταν με προσαύξηση. Πλέον 
προβλέπεται προσαύξηση 12% επί της 
συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επι-
πλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει ο 
μισθωτός απασχολούμενος στη μερική 
απασχόληση. Με τη νέα διάταξη τίθεται 
πρόσθετη ρήτρα που ορίζει πως η πρό-
σθετη εργασία μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλή-
ρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου 
του συγκρίσιμου εργαζομένου (μέχρι 9 
ώρες την ημέρα για 5νθήμερο και μέχρι 
8 ώρες την ημέρα για 6ήμερο).

Επίδομα γάμου - Τριετίες
Διασώζεται το επίδομα γάμου (10% επί 
του μισθού) και οι τριετίες, μετά την πα-
ράταση μέχρι τις 31-12-2019 της ισχύος 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας που έληξε 
την 30ή Ιουνίου 2019. 
Με την παράταση, όλοι οι 
συμφωνηθέντες στη Σύμ-
βαση κανονιστικοί όροι 
που τη συνοδεύουν (μι-
σθολογικοί και μη μισθο-
λογικοί) και είναι ευεργε-
τικοί για τους εργαζομέ-
νους, διασώζονται. 
Υπενθυμίζεται ότι η τελευ-
ταία Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας 
υπογράφτηκε στις 28-3-
2018. Μέχρι την καταλη-
κτική ημερομηνία της 31ης 
Δεκεμβρίου του 2019, οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ξεκινή-
σουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία 
θα ισχύσει από 1-1-2020 και θα θωρακίζει 
για τα επόμενα έτη τα μισθολογικά κε-
κτημένα των υπαλλήλων του ιδιωτικού 
τομέα.

Καθυστέρηση δεδουλευμένων
Πλέον θεωρείται «μονομερής βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας η καθυ-
στέρηση καταβολής των δεδουλευμένων 
αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 
2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως 
της αιτίας της καθυστέρησης». Η προη-
γούμενη διάταξη ήταν πιο θολή, καθώς 
έκανε λόγο για «αξιόλογη καθυστέρηση 
καταβολής των δεδουλευμένων απο-

δοχών». Συνεπώς με καθυστέρηση άνω 
των δύο μηνών ο εργαζόμενος μπορεί 
να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης 
από τον εργοδότη. 

Πρόστιμο αδήλωτης
Καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκ-
πτώσεων που θεσμοθετήθηκαν το 2018 
για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και 
πλέον θα ισχύει μια δυνατότητα έκπτω-
σης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης 
προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10ημέ-
ρου από την ημέρα του ελέγχου με σύμ-
βαση πλήρους απασχόλησης και διάρ-
κειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες), 
τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 
10.500 στα 2.000 ευρώ. Ειδικά στις πε-
ριπτώσεις εποχικών εργασιών, το πρό-
στιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στο 

ποσό των 5.000 ευρώ, σε 
περίπτωση πρόσληψης 
πλήρους απασχόλησης 
με σύμβαση εργασίας δι-
άρκειας τουλάχιστον τρι-
ών (3) μηνών.
Συνεπώς καταργούνται οι 
ενδιάμεσες εκπτώσεις 
στο πρόστιμο που είχαν 
θεσμοθετηθεί το 2018 και 
προέβλεπαν ότι το πρό-
στιμο μειώνεται στις 
7.000 ευρώ αν ο εργοδό-
της προσλάβει τον αδή-
λωτο εργαζόμενο με σύμ-
βαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον 3 μηνών, 

όπως επίσης και η πρόβλεψη για έκπτω-
ση 50% και μείωση στις 5.000 ευρώ σε 
περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση ερ-
γασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

«Μαύρο» Μητρώο
Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστη-
μα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουρ-
γείται μητρώο επιχειρήσεων και εργο-
δοτών για την καταγραφή των παραβά-
σεων που αφορούν την αδήλωτη εργα-
σία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που 
έχουν παραβατική συμπεριφορά θα 
αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές 
και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρε-
σίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ είναι αρ-
μόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέ-
ρωση του μητρώου.

Στο μυαλό του κ. 
Μητσοτάκη είναι 
ότι οι  Έλληνες 
επιχειρηματίες-
μέλη του ΣΕΒ 
είναι κουρασμένοι 
από τη διαχείριση 
της κρίσης στην 
Ελλάδα για τις 
επιχειρήσεις τους.  
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σελίδες 

Γράφει ο Λάζαρος Λασκαρίδης 

Η 
Αγγλική Enfield, γνωστή 
εταιρία στον τομέα της 
παραγωγής πολεμικού 
υλικού και ειδικότερα 
τυφεκίων, από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’60 η μπήκε στην 
παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινή-
των. Τα δύο μοντέλα που βγήκαν από 
την παραγωγή της ήταν τα Enfield 465 
και Enfield 8000.

Σχεδιαστές του ήταν οι John Samuel, 
John Acroyd και ο Κωνσταντίνος 
Αδρακτάς, πρόεδρος και τεχνικός δι-
ευθυντής της Enfield. Το 1973 και 
μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
πετρελαϊκής κρίσης, ο εφοπλιστής 
Γιάννης Γουλανδρής αγοράζει την 

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Η Σύρος,  
ο Γουλανδρής  
και το όνειρο…
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εταιρία και αποφασίζει να μεταφέρει 
τη γραμμή παραγωγής στα Ναυπη-
γεία Νεωρίου στη Σύρο. Η επωνυμία 
της νέας εταιρείας ήταν «Ένφιλντ-Νε-
ώριον Ε.Π.Ε.».

Η απόκτηση της Enfield από τον 
Γουλανδρή ήταν ένα προσωπικό 
στοίχημα για εκείνον. Όπως και η 
μεταφορά της παραγωγής στην χώ-
ρα του. Ο Ανδριώτης εφοπλιστής 
είχε όραμα τα αυτοκίνητα να παρά-
γονται από Έλληνες: «Η εταιρία ανή-
κε στους Έλληνες, το αυτοκίνητο 
σχεδιάστηκε από Έλληνες, οπότε θα 
πρέπει να παράγεται και από Έλλη-
νες», έλεγε ο Γουλανδρής.

Για να στελεχώσει το εργοστάσιο, 
ο Γουλανδρής προσέλαβε ντόπιους 

τεχνίτες, όλοι τους καραβομαραγκοί, 
ενώ κανένας διέθετε εμπειρία στη 
δημιουργία οχημάτων. Δημιουργή-
θηκε μια μικρή παραγωγική μονάδα 
κατασκευής αυτοκινήτων μέσα σε 
ένα παλιό νηματουργείο, δίπλα στα 
ναυπηγεία του Νεωρίου στην Ερμού-
πολη της Σύρου ενώ τα κεντρικά 
γραφεία της εταιρεία ήταν στην Ακτή 
Μιαούλη στον Πειραιά.Μέχρι το 1976 
από την Σύρο είχαν βγει περίπου 112 
οχήματα εκ των οποίων κανένα δεν 
κατάφερε να κυκλοφορήσει στην 
Ελλάδα, καθώς το Enfield 8000 δεν 
πήρε άδεια τύπου για να κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα…

Τα στελέχη της εταιρίας έκαναν 
φιλότιμες προσπάθειες προώθησης 
της κυκλοφορίας του και στην Ελ-

λάδα αλλά δεν υπήρξε απάντηση 
από πλευράς δημοσίου όσον αφορά 
τη φορολόγησής του. Μάλιστα είχε 
γίνει κρούση σε εταιρείες του δημο-
σίου και την Ολυμπιακή Αεροπορία. 
Αλλά δεν ευοδώθηκε κάποιο τέτοιο 
πλάνο.

Το υψηλό κόστος κτήσης του οχή-
ματος, η μειωμένη αυτονομία του 
αλλά και η μεταβατική περίοδος από 
τη χούντα στη Μεταπολίτευση ήταν 
οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες 
που οδήγησαν στο λουκέτο του ερ-
γοστασίου του Enfield 8000.

Έτσι κάτω από πιέσεις που ασκή-
θηκαν από πολλές μεριές ένα ακό-
μα κεφάλαιο της αυτοκινητοβιομη-
χανίας στη χώρα οδηγήθηκε στο 
θάνατο.   
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motori.gr όλος ο κόσμος του   αυτοκινήτου στην οθόνη σας 

auto news

Ford Puma

Κείμενο: Γιάννης  
   Σταυρόπουλος  
Φωτογραφίες: Volvo

Φ
υσικά και δεν θα μπο-
ρούσε να απουσιάζει 
από το κεφάλαιο που 
ονομάζεται ηλεκτρο-

κίνηση η Volvo. Μην ξεχνάμε ότι η 
θυγατρική Polestar έχει ήδη πα-
ρουσιάσει τις ηλεκτρικές εκδοχές 
της με το «1», και σειρά τώρα έχει 
η Volvo. To αυτοκίνητο χρησιμο-
ποιεί ένα καινούργιο δάπεδο, δί-
νοντας ιδιαίτερη έμφαση στην το-
ποθέτηση της μπαταρίας, η οποία 
προστατεύεται από κλωβό ασφα-
λείας σε περίπτωση σύγκρουσης ή 
ανατροπής. Επίσης, φέρει ενισχυ-
μένη την όλη δομή του, ενώ η 
εταιρεία δεν ανακοινώσει περισ-
σότερα τεχνικά στοιχεία για το 
πρώτο ηλεκτροκίνητο μοντέλο 
της Volvo. H παρουσίασή του στο 
κοινό έχει προγραμματιστεί να γί-
νει στις 16 Οκτωβρίου. 

Volvo XC40 e

To πρώτο ηλεκτρικό  
μοντέλο  
της σουηδικής  
αυτοκινητοβιομηχανίας 
έρχεται στη  
φόρμα του XC40
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auto news

motori.gr όλος ο κόσμος του   αυτοκινήτου στην οθόνη σας 

Κείμενο: Γιάννης Σταυ-
ρόπουλος
Φωτογραφίες: Kia

Τ
ο XCeed που οδη-
γήσαμε στη Μασσα-
λία είναι το μοντέλο 
που εκφράζει μια 

καινούργια αισθητική στα 
crossover. Έρχεται με ύφος 
hatchback αλλά και αυξημέ-
νη απόσταση από το έδαφος 
184 χλστ., γεγονός που ση-
μαίνει ότι μπορείτε να αφή-
σετε τη σκουρόχρωμη άσφαλ-
το και να ακολουθήστε τον 
ήπιο χωματόδρομο που απλώ-
νεται μπροστά σας. 

Διαστάσεις
Η νέα πρόταση έρχεται με τις 
εξής εξωτερικές διαστάσεις σε 
μήκος/πλάτος/ύψος, 4,395 
χλστ./1.826 χλστ./1.483 χλστ. 
με ζάντες 16 ιντσών και 1.495 
χλστ. με ζάντες 18 ιντσών. Να 
αναφέρουμε επίσης ότι ο χώρος 
των αποσκευών προσφέρει 426 
λίτρα, ενώ θα είναι στάνταρ η 
ρεζέρβα για όλες τις εκδόσεις 
στην ελληνική αγορά. Έμφαση 
στην ποιότητα αλλά και στα 
gadget έχει δώσει η Kia με την 
έγχρωμη οθόνη των 10.25 ιντσών 
(η βασική έκδοση θα είναι 8 
ιντσών), καθώς και με τον ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων 12.3 ιντσών.

Κινητήρες 
Στη Μασσαλία οδηγήσαμε δύο 
εκδόσεις που ταιριάζουν στο 
ύφος της ελληνικής αγοράς. 
Η μία ήταν με κινητήρα βενζί-
νης στα 1.400 κ.εκ. με ισχύ 140 
ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο 
6 σχέσεων και η άλλη με πε-
τρελαιοκινητήρα 1.600 κ.εκ. 
με 136 ίππους, που συνδυαζό-
ταν με αυτόματο κιβώτιο δι-
πλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. 

Η diesel έκδοση ήταν εξοπλι-
σμένη και με μενού οδήγησης 
που άλλαζες από normal σε 
sport mode, μέσω ενός μπου-
τόν. Τα πρώτα συμπεράσματα 

είναι πως πρόκειται για ένα 
ποιοτικό αυτοκίνητο, με ασφα-
λή οδική συμπεριφορά, με 
σύστημα διεύθυνσης που πα-
ρέχει αίσθηση, αναρτήσεις οι 

οποίες ισορροπούν μεταξύ 
«σφιχτών-σκληρών». Επιπλέ-
ον, ακολουθεί τις προσταγές 
σε θέμα εξοπλισμού και ασφά-
λειας μέσα από ένα σχεδιαστι-
κό πακέτο που το κάνει να 
ξεχωρίζει. Oι τιμές δεν έχουν 
ανακοινωθεί, καθώς η ελληνι-
κή αντιπροσωπεία προσπαθεί 
να τις «φέρει» μέσα στον αντα-
γωνισμό. Πάντως, θα είναι ένα 
από τα καινούργια μοντέλα 
στην έκθεση αυτοκινήτου στο 
πρώην αεροδρόμιο του Ελλη-
νικού, που θα πραγματοποιηθεί 
από 9 έως 17 Νοεμβρίου. 

Kia XCeed

Το νέο crossover
Η Kia μεγαλώνει την γκάμα της οικογένειας Ceed παρουσιάζοντας μια 
καινούργια εκδοχή που έχει να κάνει περισσότερο με εκδρομικό χαρακτήρα.
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press 
Γιατί;

 Η ενημέρωση που έγινε στους αναλυ-
τές αμέσως μετά τη δημοσίευση των οι-
κονομικών αποτελεσμάτων 6μήνου της 
ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε χωρίς την πα-
ρουσία δημοσιογράφων… Γιατί, κύριε 
Στάσση;

Παγώνει η εθελουσία
 Εθελουσία έξοδος στη ΔΕΗ; Παγώνει 

οριστικά προς το παρόν, 
όπως πληροφορείται η 
στήλη, και ο λόγος εί-
ναι ότι προέχουν άλ-
λα κι άλλα. Σημειω-
τέον, όπως επίσης 
πληροφορείται η 
στήλη, ο νέος διευ-
θύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ κ. Στάσσης ακόμα… 
ενημερώνεται!

Περί ΦΠΑ στο ρεύμα
 6% είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο κατα-

ναλωτής στους λογαριασμούς του ηλε-
κτρικού ρεύματος. Έλα όμως που κάποιοι 
μεγαλοσχήμονες σύμβουλοι προτείνουν, 
λέει, τη μείωση του ΦΠΑ ως αντίδωρο 
στους συνεπείς καταναλωτές ώστε με τη 
συζητούμενη κατάργηση του bonus 10% 
και η ΔΕΗ να ενισχύσει τη ρευστότητά 
της αλλά και οι καταναλωτές να πάρουν 
κατιτίς! Οι σύμβουλοι όμως μάλλον ασκή-
σεις επί χάρτου κάνουν. Μικρότερος 
ΦΠΑ δεν υπάρχει και οι ανταγωνιστές πά-
ροχοι θα τρέξουν να προσβάλουν, δικαί-
ως, μια τέτοια απόφαση.

Τα λεφτά στα πλυντήρια
 234 εκατ. ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες 

το πρώτο εξάμηνο εφέτος για να αγο-
ράσουν καινούργιες λευκές συσκευές 
(ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια), αναδει-
κνύοντας την εν λόγω κατηγορία ηλε-
κτρικών συσκευών για μία ακόμη φορά 
πρωταθλήτρια σε επίπεδο ποσοστιαίας 
ανόδου των πωλήσεων. Oι λευκές συ-
σκευές συναγωνίζονται πλέον με αξιώ-
σεις την κατηγορία των τηλεπικοινωνι-
ών (294 εκατ. ευρώ πωλήσεις στο εξά-
μηνο), ενώ έχουν ξεπεράσει τα προϊό-
ντα πληροφορικής (πωλήσεις 209 
εκατ. ευρώ.)

Ποιος… Καλογρίτσας, βρε;
 Πριν από λίγα χρόνια όλοι -οι εκτός Ιθάκης- συζητούσαν για τις 

υποτιθέμενες τουριστικές μπίζνες που θα έκανε ο Καλογρίτσας στο 
όμορφο νησί του Ιονίου. Οι Θιακοί, όμως, γνώριζαν ότι άλλος επιχει-
ρηματίας είναι αυτός που σχεδιάζει μεθοδικά μεγαλόπνοα τουριστι-
κά projects. Ο εν λόγω δραστηριοποιείται στην αγορά του αυτοκινή-
του και έχει αγοράσει μια τεράστια οικοπεδική έκταση σε μία από τις 
ωραιότερες παραλίες της βόρειας Ιθάκης.

Summertime, loverboy
 Την ώρα που η Folli Follie βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, 

ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας Τζώρτζης Κουτσολιούτσος μαζί με 
τη σύζυγό του αρμενίζουν τις ελληνικές θάλασσες επισκεπτόμενοι 
πλούσιους φίλους τους. Οι επισκέψεις -λίγο για δουλειά, λίγο για δια-
σκέδαση- γίνονται όχι μόνο σε επαύλεις, αλλά και σε ιδιόκτητα πολυ-
τελή σκάφη. Αντίθετα με τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, οι ομολογιού-
χοι πιστωτές της αμαρτωλής εταιρείας κάθονται σε αναμμένα κάρ-
βουνα και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνεχίζουν μέσω των 
εκπροσώπων τους στην Ελλάδα να ζητούν πρόσθετες διευκρινίσεις 
επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης που παρουσίασε πρόσφατα η διοίκη-
ση της Folli Follie και να εξετάσουν με πολλή προσοχή την στάση 
που θα κρατήσουν.

Γέλια
 Μειώθηκε με έκδοση ΚΥΑ των υπ. Μεταφορών και Τουρισμού το 

ελάχιστο κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό. Δηλαδή, σύμφω-
να με τη λαοπρόβλητη κυβέρνηση, το όνειρο του Έλληνα είναι να 
νοικιάσει λιμουζίνα με οδηγό και ήταν υψηλό το κόστος; Έλεος!

Nέα Marriott
 12 νέα ξενοδοχεία στους επόμενους 24 μήνες 

προγραμματίζει να ανοίξει η Marriott στην Ελλά-
δα, λανσάροντας μάλιστα για πρώτη φορά και 
νέα σήματα από το τεράστιο χαρτοφυλάκιο των 
31 brands που διαθέτει. Αρκετές από τις νέες ξε-
νοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην περιοχή 
της Αττικής, ενώ σημαντικό μερίδιο θα κατέχουν 

και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί.
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Συνεχίζουμε
 Μεγάλη η σπέκουλα που έγινε τις προηγούμενες μέρες γύρω από την αλλα-

γή της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ό,τι κι αν προσάψει κανείς στον 
νυν πρόεδρο κ. Σ. Λαζαρίδη, θα πρέπει να αναγνωρίσει κάτι που ισχύει και για 
το κυβερνητικό στρατόπεδο, ότι «κράτησε» το Χ.Α. σε συνθήκες μνημονίου, 
capital controls και μαζικής φυγής εισηγμένων στο εξωτερικών, αναδεικνύο-
ντας τον ρόλο των ξένων επενδυτών σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό διότι πε-
ρισσότερο από το 60% της κεφαλαιοποίησης βρίσκεται σε ξένους, οπότε μάλ-
λον «μπάζει νερά» το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν υπήρχαν επενδύ-
σεις επί ΣΥΡΙΖΑ.  Κατά τα άλλα, η προαγωγή της αντιπροέδρου στη θέση της 
προέδρου της Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή της κυρίας Βασιλικής Λαζαράκου, έρ-
χεται σε μία δύσκολη στιγμή για την αγορά, αφού το σκάνδαλο της Folli Follie 
εξακολουθεί να στοιχειώνει την οδό Κολοκοτρώνη, ενώ περισσότερα από 10 
εκατ. ευρώ πρόστιμα παραμένουν ανείσπρακτα.

Φορο-διαρροές
 100 σελίδες το λιγότερο θα είναι το φορολογικό νομοσχέδιο. Την προηγού-

μενη εβδομάδα υπήρξαν διαρροές για τα τέλη κυκλοφορίας ή το χτίσιμο του 
αφορολόγητου με αποδείξεις. Κάποιοι έδειχναν προς ΑΑΔΕ μεριά και Καρα-
γιώργη Σερβίας, όπου βρίσκεται το γραφείο του υφυπουργού Οικονομικών κ. 
Βεσυρόπουλου. Πηγές κοντά στον κ. Σταϊκούρα έσπευσαν να διευκρινίσουν 
ότι η εντολή είναι να μη μιλάει κανείς με τους δημοσιογράφους μέχρι να κατα-
τεθεί το φορολογικό νομοσχέδιο. Συντονιστείτε…

Τρεις στις 10 
επιχειρήσεις 
χρωστούν στις 
τράπεζες

 Περίπου 3 στις 10 μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις 
(28,7%) έχουν δάνεια 
προς τράπεζες. Από αυτές, 
1 στις 2 περίπου (51,1%) 
έχει καθυστερημένες 
οφειλές, ένας δηλαδή στα-
θερά υψηλός αριθμός επι-
χειρήσεων (8,9% ή περί-
που 74.000 μικρές και πο-
λύ μικρές επιχειρήσεις) δη-
λώνουν ότι έχουν βρεθεί 
αντιμέτωπες το προηγού-
μενο εξάμηνο με κατάσχε-
ση ή δέσμευση λογαρια-
σμών για οφειλές σύμφω-
να με τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από έρευνα που 
έγινε για λογαριασμό της 
ΓΣΕΒΕ.

Μπίρα από 
το μπαρ της 
αρεσκείας σας

 Το πράσινο φως ανάβει η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων για την παρα-
γωγή μπίρας από τα μπαρ 
και τα εστιατόρια. Ναι, καλά 
διαβάσατε, από τα μπαρ και 
τα εστιατόρια, αρκεί να τη-
ρούνται κάποιες προϋπο-
θέσεις. Μία από αυτές ανα-
φέρει ότι οι επιχειρήσεις 
που δικαιούνται να παρά-
γουν μπίρα για επιτόπια κα-
τανάλωση (εστιατόρια, 
μπαρ, ταβέρνες, κέντρα δι-
ασκεδάσεως και λοιπές 
ομοειδείς επιχειρήσεις) 
έχουν πλέον τη δυνατότη-
τα να χρησιμοποιούν έναν 
ή περισσότερους ζυθοβρα-
στήρες ελάχιστης χωρητι-
κότητας 5 εκατόλιτρων 
αντί ενός πριν ελάχιστης 
χωρητικότητας 10 εκατόλι-
τρων. Στην υγεία του κ. Πι-
τσιλή, λοιπόν! 

Απολύσεις που 
πέρασαν στα ψιλά

 Περισσότεροι από 20 έμπειροι και 
παλαιοί ασφαλιστές της ΝΝ απομα-
κρύνθηκαν από την ολλανδική εται-
ρεία στην Ελλάδα, καθώς οι διοικού-
ντες τον ασφαλιστικό κολοσσό πρότει-
ναν για αυτούς ξαφνικά δυσμενέστε-
ρους όρους συνεργασίας. Δεδομένου 
ότι διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια 
πελατών-ασφαλισμένων, μάλλον δεν 
θα δυσκολευτούν να βρουν δουλειά… 
Πρόκειται πάντως για την πρώτη «ηχη-
ρή» κίνηση μεγάλης ασφαλιστικής 
εταιρείας προς την κατεύθυνση του 
περιορισμού του κόστους. Απειλή ύφε-
σης γαρ… 
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τελευταία 
Τoυ Σταύρου Χαρίτου

  Χαμός έχει γίνει στην αγορά από την αποκάλυψη στοι-
χείων του ισολογισμού της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία η 
εξαγορά της EDS, της σκοπιανής εταιρείας χονδρικής 
ρεύματος, το 2018, κόστισε στην ήδη ζημιογόνα ΔΕΗ 
οκτώ φορές πάνω. 
Μάλιστα, το θέμα είχε αναδείξει το businessenergy.gr 
στις 27/9, δύο μέρες μετά τη δημοσίευση του 6μήνου… 
Μαζί με το τίμημα και τις εγγυήσεις που έδωσε η Επιχεί-
ρηση, η οποία αναγκάζεται να κόβει το ρεύμα του κοσμά-
κη, το σύνολο της εξαγοράς ξεπερνάει τα 34 εκατ. ευρώ. 
Το τίμημα της εξαγοράς, όπως είχε τότε ανακοινωθεί, 
έφθανε στα 4,8 εκατ. ευρώ.  Δεν γινόταν να περάσει στα 
ψιλά από το businessenergy mag. Όπως προκύπτει από 
τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το πρώτο εξά-
μηνο του 2019, η εταιρεία έχει διαθέσει στην Energy 
Delivery Solutions EDS Doo (EDS) συνολικό πιστωτικό 
όριο για δάνεια του Ομίλου EDS, μέχρι του ποσού των 22 
εκατ. ευρώ. 
Η πιστωτική γραμμή αφορά κεφάλαιο κίνησης και έως τις 
30 Ιουνίου 2019 είχε χρησιμοποιηθεί ποσό της τάξης των 
15,9 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στις 30 Ιουνίου 2019 υφί-
στατο εγγύηση της ΔΕΗ για πιστωτικές γραμμές της EDS 
Doo (EDS) με τις Εταιρείες προμήθειας Η/Ε, Grand Energy 
Distribution EOOD και Petrol D.D., ύψους έως 5 εκατ. 
ευρώ. Αυτά, για μία εταιρεία που με βάση τα στοιχεία που 
έχουν δημοσιοποιηθεί και τα οποία αφορούν τα οικονο-
μικά αποτελέσματα του 2017, είχε ζημίες 5,4 εκατ. ευρώ, 
υποχρεώσεις που ανέρχονταν στα 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 
17,8 εκατ. το 2016 και έσοδα ύψους 88,3 εκατ. ευρώ, ενώ 
οι δαπάνες έφθαναν στα 93,7 εκατ. ευρώ. 
Η εξαγορά από τη ΔΕΗ έγινε τον Απρίλιο του 2018 και 
είχε προκαλέσει την αντίδραση των τότε κομμάτων της 

αντιπολίτευσης, της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ. Τον Ιούλιο του 
2019, η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ ενέκρινε τον 
εταιρικό μετασχηματισμό της θυγατρικής εταιρείας EDS 
DOOEL Skopje από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε Ανώνυμη 
Εταιρεία (JSC), καθώς και την καταβολή ποσού 1,8 εκατ. 
ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο προκειμένου να κλείσει η αρ-
νητική θέση της εταιρείας για το 2018 και να καταβληθεί 
το υποχρεωτικό από τον σχετικό νόμο της Βόρειας Μα-
κεδονίας ποσό για τον μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη 
Εταιρεία, με θετική καθαρή θέση για την έναρξη της λει-
τουργίας της ως Α.Ε. Το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ κατα-
βλήθηκε στις 7 Αυγούστου 2019. Αν και προσπαθήσαμε 
να επικοινωνήσουμε την προηγούμενη διοίκηση, πάντως, 
απάντηση δεν λάβαμε, όσο και να θέλαμε. Ελπίζουμε 
στο επόμενο τεύχος… Iδού το στοιχείο του ισολογισμού 
εξαμήνου που αποδεικνύει του λόγου το αληθές:

Τι μαθαίνει κανείς…
  Μου το μετέφεραν: Σε γνωστό στέκι του Κολωνακίου 

έπινε τον απογευματινό του καφέ προ ημερών γνωστό με-
γαλοστέλεχος των «Θεσμών», αφού τον προηγούμενο 
μήνα βρέθηκαν στην Αθήνα και πραγματοποιούσαν τους 
προκαθορισμένους ελέγχους ώστε να συντάξουν την επό-
μενη αξιολόγησή τους. Χωρίς να το θέλει, καθήμενος σε 
παρακείμενο τραπεζάκι, «συνέλαβε» τον περί ου ο λόγος 
να απαντά σε ερώτηση σχετική με το πώς τα πηγαίνει και αν 
ήταν έτοιμη να παρουσιάσει στους Θεσμούς το σχέδιό της 
η νέα κυβέρνηση: «Μαθαίνουν ακόμη, μαθαίνουν…», απά-
ντησε με το… βόρειο χαμόγελό του. Και εγώ που νόμιζα ότι 
σε όλα ήταν έτοιμη η κυβέρνηση Μητσοτάκη! Ή ήταν και ο 
«Βόρειος» της… προηγουμένης κυβερνήσεως;

Περιμέναμε μιαν απάντηση, αλλά…






