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 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Το άγνωστο 
παρασκήνιο με 
την υποβρύχια 
διασύνδεση 
Ρίου-Αντιρρίου

 ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποκαλύπτουμε 
τη short 
list του 
Κυριάκου 
Μητσοτάκη

 ARAMCO

Mπαίνει στο 
Χρηματιστήριο,  
κουρεύει 
μισθούς και 
μπόνους!

ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΆΒΒΟΣ

Από τον «Ηρακλή»  
στη… Volkswagen
• Όλα τα desks στο εξωτερικό συζητούν για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων 

• Το όνειρο για την επένδυση των Γερμανών και ο εφιάλτης της NISSAN  
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Μηνιαίο περιοδικό για 
 την ενέργεια, την οικομομία, 

τις επιχειρήσεις.
Κυκλοφορεί κάθε 1η του μήνα. 

Η ψηφιακή έκδοση 
είναι διαθέσιμη στο site 

businessenergy.gr
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βλεψη του ρυθμού αύξησης 
της ιδιωτικής κατανάλωσης 
στο 1,8%-2% το 2020, που 
μεταφράζεται σε ένα ποσό της 
τάξης των 4 δισ. ευρώ να πέσει 
στην αγορά. 

Επίσης, έχουν ως στόχο την 
επιστροφή κεφαλαίων στις 
τράπεζες. Διαφορετικά, δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς 
το άρθρο εκείνο του φορολο-
γικού νομοσχεδίου που ευνο-

εί την αλλαγή της 
φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς 
έδρας και μετα-
φοράς της στην 
Ελλάδα, παρέχο-
ντας διάφορα κί-
νητρα στους εν-
διαφερόμενους. 
Ή, στο επόμενο 
νομοσχέδιο, την 
εξομοίωση της 
φορολογίας των 
αμοιβαίων κεφα-
λαίων που έχουν 
έδρα στο Λουξεμ-
βούργο με την Ελ-

λάδα, αποσκοπώντας στην 
τόνωση των εσόδων του κρά-
τους αφενός, στην αύξηση των 
καταθέσεων των τραπεζών 
από την άλλη, με τα υπό δια-
χείριση κεφάλαια να ξεπερ-
νούν το 1,5 δισ. ευρώ. 

Το τοπίο στην Οικονομία αλ-
λάζει. Το βλέπουμε στις δη-
λώσεις του Αμερικανού πρέ-
σβη και στα σχόλια των ξένων 
οίκων, με αποκορύφωμα την 
αναβάθμιση της ελληνικής 
Οικονομίας από την S&P και 

editorial

Α
ν μία δήλωση πέ-
ρασε στα ψιλά το 
προηγούμενο διά-
στημα ήταν αυτή 
του αναπληρωτή 

υπουργού Οικονομικών, υπεύ-
θυνου για τον τομέα των δα-
πανών, κ. Θ. Σκυλακάκη. Είπε, 
μεταξύ άλλων, ο κ. Σκυλακά-
κης, μιλώντας στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής όπου 
κατατέθηκε το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού, ότι «με βάση 
το πρόγραμμά μας 
και τις άμεσες ξέ-
νες επενδύσεις 
που έχει προγραμ-
ματίσει η κυβέρ-
νηση σε συνδυα-
σμό με τη μείωση 
της φορολογίας, 
ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης 2,8% είναι 
μάλλον συντηρη-
τικός ως εκτίμηση 
για το 2020».

Την ώρα που γρά-
φονται αυτές οι 
γραμμές θα έχει κατατεθεί στη 
Βουλή το φορολογικό νομο-
σχέδιο. Και λίγες εβδομάδες 
μετά ακολουθεί το σχέδιο νό-
μου για τον «Ηρακλή», πάνω 
στο οποίο θα πατήσουν τα τρα-
πεζικά ιδρύματα για να καθα-
ρίσουν τους ισολογισμούς τους 
από τα κόκκινα δάνεια. Και στη 
συνέχεια έρχεται το νομοσχέ-
διο για την κεφαλαιαγορά. Διά-
φορα νομοθετήματα, τα οποία 
έχουν ως στόχο την αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος 
προς κατανάλωση, με την πρό-

O κ. Γ. Ζαββός, ο «Ηρακλής» 
και ο Αμερικανός πρέσβης!

Στόχος η αύξηση 
του διαθέσιμου 
εισοδήματος προς 
κατανάλωση, 
με την πρόβλεψη 
του ρυθμού 
αύξησης της 
ιδιωτικής 
κατανάλωσης στο 
1,8%-2% το 2020

την DBRS. Το βλέπουμε στην 
ευρεία αποδοχή των επενδυ-
τικών οίκων του σχεδίου Ηρα-
κλής, το οποίο δεν τόλμησε 
γιατί δεν ήξερε τι ακριβώς να 
πράξει η προηγούμενη κυβέρ-
νηση, του ΣΥΡΙΖΑ, και ανέλα-
βε να λύσει η νέα κυβέρνηση, 
αυτή της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας  στο Business 
Energy Mag ο υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Γ. Ζαββός, εί-
πε ότι «η Ιταλία χρειάστηκε 
τρία χρόνια να ετοιμάσει το 
δικό της όχημα ειδικού σκοπού 
για την προστασία των τραπε-
ζών. Εμείς το πετύχαμε σε 
τρεις μήνες, με τις σκληρές 
διαπραγματεύσεις να διαρκούν 
1,5 μήνα από τότε που αναλά-
βαμε στις 9 Ιουλίου που πρω-

τοήρθα στο υπουρ-
γείο. Και όχι μόνο αυ-
τό. Αλλά κατάφερα, 
με αξιολόγηση CCC 
για τις τράπεζες, η Οι-
κονομία της χώρας και 
το αξιόχρεό της να 
μην έχει ακόμα κατα-
κτήσει επενδυτική 
βαθμίδα, ο Ηρακλής 
να εκδίδει senior 
bonds με ομόλογα σε 
επενδυτική βαθμίδα 
Β-, για την ακρίβεια».

Η κυβέρνηση δεν 
αγαπά την στατικότητα. Η λύ-
ση για τη ΔΕΗ αποτελεί την 
αρχή για την επιστροφή στην 
κερδοφορία. Κι εδώ καλύτε-
ρος κριτής από την αγορά δεν 
υπάρχει, διατηρώντας τη με-
τοχή πάνω από τα 3 ευρώ, ενώ 
ταυτόχρονα ανοίγει και το 
«παιχνίδι» για την ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΕΠΑ, με τους 
μεγάλους εγχώριους ομίλους 
του κλάδου -Μυτιληναίο, Βαρ-
δινογιάννη, Περιστέρη, Κοπε-
λούζο- να δηλώνουν παρό-
ντες.  

Η λύση για τη ΔΕΗ 
αποτελεί την αρχή 
για την επιστροφή 
στην κερδοφορία. 
Κι εδώ καλύτερος 
κριτής από την 
αγορά δεν υπάρχει, 
διατηρώντας 
τη μετοχή πάνω 
από τα 3 ευρώ
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άποψη
Του Γιάννη Κανουπάκη

Η 
επόμενη ύφεση πλανάται 
πάνω από τα κεφάλια μας 
αν οι αρχηγοί κρατών της 
Ε.Ε. δεν βάλουν τα δυνατά 
τους στον τομέα της δημο-

σιονομικής πολιτικής. Και όπως φαίνεται, 
επί του παρόντος δεν έχουν καταβάλει 
το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο 
απελθών «τιμονιέρης» της ΕΚΤ, ο Μάριο 
Ντράγκι, έστειλε τα μηνύματά του, μέχρι 
που σίγησε δίνοντας τη σκυτάλη στην 
Κριστίν Λαγκάρντ. Σαφώς, η αντίληψή 
του για στήριξη του ευρωπαϊκού Νότου 
-αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως-, ήταν 
apriori ισχυρότερη από εκείνη της δια-
δόχου του, το… νιώθουμε λόγω εμπειρί-
ας, από την όλη συμπεριφορά της Γαλλί-
δας στο ΔΝΤ.

Από εκεί και πέρα, λίγο-πολύ είναι δε-
δομένες οι κινήσεις όσον αφορά τη νο-
μισματική πολιτική, όπου 
τα board των Τραπεζών 
κάνουν παιχνίδι. Και ναι 
μεν οι ισχυρές οικονομί-
ες μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως… ενήλικοι 
στο δωμάτιο του εν λόγω 
σκληρού παιγνίου έναντι 
των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι «άλλοι», 
όμως, ακολουθούν την 
αναγκαστική οδό των 
διαθρωτικών διαπραγ-
ματεύσεων και πάει λέ-
γοντας, σε δουλειά να 
βρισκόμαστε…

Αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς όλοι εκ-
παιδεύτηκαν μετά το big bang του 2009 
και τα τεράστια κύματα που κτύπησαν και 
την Ευρώπη, θα είναι -ίσως- καλύτερα 
προετοιμασμένοι σε κάποιους τομείς. 
Ωστόσο, με το Brexit στο τραπέζι, τον 
εμπορικό πόλεμο και τις διαρκείς εντά-
σεις στην ευρύτερη γειτονιά μας (κάθε 
πέρσι και καλύτερα), οι αβεβαιότητες 
λειτουργούν ως μπαλαντέρ που παίρνει 

το χρήμα από τον ένα και το δίνει σε άλ-
λον! Το δεδομένο είναι ότι το 90% των 
οικονομιών του πλανήτη προβλέπεται 
φέτος να κατεβάσει ταχύτητα σε σχέση 
με πέρσι, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ανα-
πτυχθεί μόλις 3%, ήτοι η χειρότερη επί-
δοση από το 2009. Και όπως επισημαίνει 
συχνά στους τίτλους του συνάδελφος, 
«μήπως πάμε ξανά με την όπισθεν;». 

Σε όλο αυτό το σκηνικό, η Αθήνα βρί-
σκεται πάλι σε δύσκολη άσκηση, με την 
Τουρκία να δημιουργεί γεωπολιτική 
ασφυξία στα πέριξ, ενώ η δική μας Ε.Ε. 
είναι προδήλως αδύναμη-ανίκανη να 
αντιμετωπίσει σθεναρά την κατάσταση, 
αφού είναι σαν να μην υπάρχει επί του 
προκειμένου. Έτσι, λίγο μετά τον πλειο-
ψηφικό ενθουσιασμό για τη «νέα ελπίδα» 
από την πρόσφατη αλλαγή του εσωτερι-
κού πολιτικού γίγνεσθαι, βοηθούντος και 

του ατελείωτου θέρους, οι 
καταιγίδες φαίνεται να στή-
νονται ολόγυρά μας και απαι-
τούν καλή προετοιμασία εκ 
μέρους της κυβέρνησης προ-
κειμένου να μην είναι απο-
λύτως καταστροφικές.

Όπως επισημαίνει σε σχετι-
κή αρθρογραφία του ο Μαρκ 
Κλιφ, οικονομολόγος και 
επικεφαλής παγκόσμιας 
έρευνας στον όμιλο ING, «θα 
πρέπει να απορρίψουμε την 
ιδέα που προέκυψε μετά την 
κρίση, ότι ο κόσμος θα επι-
στρέψει στο «φυσιολογικό». 

Εν όψει των εξελισσόμενων διαρθρωτι-
κών αλλαγών στη χρηματοδότηση, την 
τεχνολογία, την κοινωνία και την πολιτι-
κή, είναι πολύ περισσότερο χρήσιμο να 
σκεφτούμε με όρους «νέων παθογενει-
ών», με τις οποίες οι οικονομίες χαρα-
κτηρίζονται από πραγματική ή λανθάνου-
σα δομική αστάθεια. Κατά τον ίδιο, ένα 
ακόμη μάθημα από την κρίση είναι ότι οι 
προϋπολογισμοί έχουν σημασία. Δηλαδή, 

η χρηματοδότηση της παγκόσμιας οικο-
νομίας αφήνει τις εθνικές οικονομίες 
ευάλωτες σε μεγάλες διορθώσεις στις 
τιμές των περιουσιακών στοιχείων, οι 
οποίες μπορούν να καταστήσουν το χρέ-
ος μη εξυπηρετήσιμο…

Παρά τα διεθνή σύννεφα, η κυβέρνηση 
μπορεί να στήσει μια ομπρέλα ασφαλεί-
ας βασιζόμενη στο αυξανόμενο ενδια-
φέρον των διεθνών κεφαλαίων για τις 
ελληνικές τράπεζες. Όπως τονίζεται 
αρμοδίως, το ενδιαφέρον εδράζεται σε 
τομείς όπως η δευτερογενής αγορά τίτ-
λων η οποία θα διαμορφωθεί μέσα από 
τα κόκκινα δάνεια, τα ακίνητα και τα 
project τύπου «Ελληνικού», και τις χα-
μηλές τιμές των μετοχών. Εκτιμάται πως 
ενδεχόμενη επιτάχυνση της επενδυτικής 
διαδικασίας θα οδηγούσε στην πρόσβα-
σή μας σε άφθονο φθηνό χρήμα σαν κι 
αυτό που θα προσφέρει η νέα ποσοτική 
χαλάρωση. 

Άλλωστε, υπάρχουν και οι καλές ειδή-
σεις που λειτουργούν υποβοηθητικά 
στην όποια προσπάθεια της κεντρικής 
εξουσίας. Όπως, π.χ., το πλεόνασμα 
ύψους 1,9 δισ. ευρώ που εμφάνισε το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 
χώρας τον Αύγουστο, το οποίο και ήταν 
αυξημένο κατά 519 εκ. ευρώ σε σχέση 
με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η θε-
τική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στις τουριστικές εισπράξεις. Συνο-
λικά στο οκτάμηνο είχαμε έλλειμμα, το 
οποίο όμως ήταν αισθητά μικρότερο σε 
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ήρθε 
και η αναβάθμιση του αξιόχρεου της 
Ελλάδας στο ΒΒ από BB-, δια χειρός του 
οίκου αξιολόγησης Scope Ratings, λόγω 
της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και 
της βελτίωσης των μεσοπρόθεσμων 
προοπτικών για τη βιωσιμότητα του χρέ-
ους. Αν προσεχθεί λίγο και το κοινωνικό 
πρόσημο των μεταρρυθμίσεων, τότε 
μπορεί και να μη μας πέσει τόσο βαριά 
η απουσία Ντράγκι…  

Το δεδομένο 
είναι ότι το 90% 
των οικονομιών 
του πλανήτη 
προβλέπεται φέτος 
να κατεβάσει 
ταχύτητα σε σχέση 
με πέρσι, ενώ το 
παγκόσμιο ΑΕΠ θα 
αναπτυχθεί μόλις 
3%, ήτοι η χειρότερη 
επίδοση από το 2009. 

Και τώρα, τι θα κάνουμε χωρίς Μάριο;
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Η ΌΛΥΜΠΙΑ ΌΔΌΣ ΠΡΩΤΌΠΌΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ «ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΕΣ»

Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με  
ταχυφορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

θέμα  

Η Ολυμπία Οδός, με σεβασμό 
στο περιβάλλον και τους χρή-
στες του αυτοκινητόδρομου, 
κατασκεύασε τους πρώτους 
«πράσινους» Σταθμούς Εξυ-
πηρέτησης Αυτοκινητιστών 
(ΣΕΑ) στη χώρα. Οι δύο ΣΕΑ 
Ψαθόπυργου Αχαΐας (προς 
Πάτρα και προς Αθήνα), από 
τους συνολικά 11 που διαθέτει 
ο αυτοκινητόδρομος, κατα-
σκευάστηκαν το 2017 σύμφω-
να με τους πιο σύγχρονους 
κτιριακούς και ενεργειακούς 
κανονισμούς.
Όλα τα κτίρια των ΣΕΑ Ψαθό-
πυργου -ακόμη κι αυτά που 

εξαιρούνται από την υποχρέ-
ωση ταξινόμησης της ενέρ-
γειας, όπως είναι τα κτίρια των 
πρατηρίων καυσίμων - έχουν 
κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιριακού Τομέα 
(ΚΕΝΑΚ) ενεργειακής κλάσης 
Β +. Αυτό σημαίνει ότι τα κτί-
ρια έχουν χαμηλή κατανάλω-
ση ενέργειας και χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2).
H μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης στην περίπτω-
ση των πρατηρίων καυσίμων 
ανέρχεται στο 45,81% σε 

σχέση με ένα συμβατικό κτί-
ριο και οι συνολικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα είναι 
55 kg/year/m2 (κιλά ισοδύ-
ναμου διοξειδίου του άνθρα-
κα ανά τετραγωνικό μέτρο 
ανά έτος), ενώ στην περίπτω-
ση των εστιατορίων η μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης 
ανέρχεται στο 27,74% και οι 
συνολικές εκπομπές είναι 102 
kg/year/m2.
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και 
οι πρώτοι Σταθμοί στην Ελλά-
δα, που προσφέρουν φόρτιση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 
σύντομα φυσικό αέριο (CNG).

Οι «καθαρές τεχνολογίες» αποτε-
λούν τα μέλλον των μετακινήσε-
ων στην Ελλάδα όπως και σε πολ-

λές άλλες χώρες, που σέβονται το περι-
βάλλον. 
Πρωτοπόρος στις εξελίξεις, η Ολυμπία 
Οδός,  ήταν ο πρώτος αυτοκινητόδρομος 
στην Ελλάδα που εγκατέστησε ταχυφορ-
τιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από τον 
Ιανουάριο του 2018, στους Σταθμούς 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών <ΣΕΑ> 
του Ψαθοπύργου, ενώ ο σχεδιασμός 
προβλέπει ότι θα εγκατασταθούν ταχυ-
φορτιστές και σε άλλους σταθμούς το 
αμέσως προσεχές διάστημα. 
Οι ΣΕΑ Ψαθοπύργου απέχουν 197 χλμ 
από την Αθήνα, 17 χλμ από την Πάτρα και 
έχουν εγκατεστημένους ταχυφορτιστές 
50 kW και στα δύο ρεύματα κυκλοφορί-
ας που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 
CCS, CHAdeMO και AC43kW (CHAdeMO).
Μέσα στις προτεραιότητες της Ολυμπίας 
Οδού είναι η εγκατάσταση φορτιστών 
και στους υπόλοιπους ΣΕΑ, με επόμενο 
τους ΣΕΑ Βέλου (103 χλμ από την Αθήνα 
ή 114 χλμ από την Πάτρα), όπου μέχρι το 

τέλος του 2019 θα εγκατασταθούν τα-
χυφορτιστές 50 kW και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας που θα υποστηρίζουν τα 
πρωτόκολλα CCS και CHAdeMO. 
Εντός του 2020 προγραμματίζεται η 
εγκατάσταση φορτιστών και στους ΣΕΑ 
Ακράτας και Αιγίου.

Με τους ταχυφορτιστές 50kW και ανά-
λογα με το μέγεθος της μπαταρίας και 
των δυνατοτήτων φόρτισης κάθε αυτο-
κινήτου μπορούμε να πετύχουμε αυτο-
νομία από 170km/ώρα φόρτισης μέχρι 
290km/ώρα φόρτισης ή αλλιώς 10%-80% 
φόρτιση από 40 έως 80 λεπτά. 

Οι πρώτοι «πράσινοι» Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην Ελλάδα
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Α
πρόσμενα εμπόδια συναντούν 
οι διασυνδέσεις, χερσαίες και 
υποβρύχιες, που απαιτείται να 
υλοποιηθούν από τον ΑΔΜΗΕ 
προκειμένου να αρθεί ο κορε-

σμός του δικτύου μεταφοράς της Πελοπον-
νήσου. Η άρση του κορεσμού είναι αναγκαία 
για δύο βασικούς λό-
γους: Πρώτον, γιατί θα 
μπορέσει να ξεκινήσει 
η λειτουργία της Μονά-
δας Μεγαλόπολη 5 της 
ΔΕΗ σε πλήρη ισχύ, δη-
λαδή στα 800MW και 
όχι στα 500MW που λει-
τουργεί σήμερα. Δεύτε-
ρον, γιατί θα δημιουργή-
σει τον αναγκαίο ηλε-
κτρικό χώρο για την αύ-
ξηση της εγκατεστημέ-
νης ισχύος ΑΠΕ στην 
Πελοπόννησο. 
Βασικό κομμάτι των έρ-
γων στο δίκτυο μεταφο-
ράς που απαιτούνται για την άρση του 
κορεσμού της Πελοποννήσου είναι ο λε-
γόμενος διάδρομος Α, δηλαδή τα έργα 
δικτύου στο χερσαίο κομμάτι Μεγαλόπο-
λη-Πάτρα και το υποβρύχιο κομμάτι Ρίο-Α-
ντίρριο και Ρίο-Δίστομο. Παράλληλα θα 
πρέπει να υλοποιηθεί και ο διάδρομος Β, 
που αφορά στην αναβάθμιση της γραμμής 

μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος με κα-
τασκευή νέου ΚΥΤ στην Κόρινθο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα η ΡΑΕ είχε 
αποφασίσει να αυξήσει μερικώς το περι-
θώριο για τις ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, με 
τη ΔΕΗ να ζητεί και εκείνη να της δοθεί 
μεγαλύτερος ηλεκτρικός χώρος για τη δική 

της μονάδα Μεγαλόπολη 5. 

Οι εργασίες για την άρση του 
κορεσμού του δικτύου μεταφο-
ράς ωστόσο εμφανίζουν σημα-
ντική καθυστέρηση σε σχέση 
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. 
Το βασικότερο πρόβλημα αφο-
ρά στο χερσαίο κομμάτι, δηλα-
δή στις εναέριες γραμμές με-
ταφοράς μήκους 115 χιλιομέτρων 
από τη Μεγαλόπολη μέχρι την 
Πάτρα. Εκεί ο ανάδοχος (κοινο-
πραξία ΑΤΕΡΜΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ) 
βρίσκεται αντιμέτωπος με σο-
βαρά προβλήματα και καθυστε-
ρήσεις, με κυριότερες τις εν-

στάσεις και τα εμπόδια που βάζουν τοπικές 
κοινωνίες στην εξέλιξη των εργασιών. 
Αποκορύφωμα αποτέλεσε η ένσταση που 
υπεβλήθη από Μονή η οποία βρίσκεται 
πλησίον -σε απόσταση περίπου 700 μέ-
τρων- των γραμμών μεταφοράς. Αποτέλε-
σμα, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν 
το έργο να παραδοθεί στο β’ εξάμηνο του 

Το παρασκήνιο 
με την υποβρύχια 
διασύνδεση 
Ρίου-Αντιρρίου
Απομακρύνεται η άρση του κορεσμού στην 
Πελοπόννησο

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Το βασικότερο πρό-
βλημα αφορά στο 
χερσαίο κομμάτι, από 
τη Μεγαλόπολη μέχρι 
την Πάτρα, όπου ο 
ανάδοχος βρίσκεται 
αντιμέτωπος με σο-
βαρά προβλήματα 
και καθυστερήσεις, 
με κυριότερες τις εν-
στάσεις που βάζουν οι 
οπικές κοινωνίες 

αποκλειστικό
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2019, πλέον, με τα εμπόδια και τις καθυ-
στερήσεις, μετατίθεται τουλάχιστον για το 
β’ εξάμηνο του 2020. 

Προβλήματα και στο υποβρύχιο καλώδιο
Εκτός όμως από την εναέρια, πρόβλημα 
αντιμετώπισε και η υποβρύχια γραμμή με-
ταφοράς που θα συνδέσει το Ρίο με το 
Αντίρριο αλλά και το Δίστομο. Πιο συγκε-
κριμένα, κατά τις εργασίες τοποθέτησης της 
γραμμής, η διασύνδεση κόπηκε. Οι εκδοχές 
για το πρόβλημα είναι δύο. Η πρώτη, που 
είναι και η επίσημη εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, 
είναι ότι το καλώδιο κόπηκε κατά τις κανο-
νικές εργασίες τοποθέτησης. Η δεύτερη, 
που κρύβει και μεγάλο παρασκήνιο, είναι 
ότι το καλώδιο έπεσε πρόχειρα στις 26 Αύ-
γουστου, χωρίς να έχει προηγηθεί η απα-
ραίτητη προετοιμασία, δηλαδή να έχει σκα-
φτεί από ειδικό ρομπότ η τάφρος στην οποία 
τοποθετείται για ασφάλεια το καλώδιο. 
Αποτέλεσμα ήταν όταν έγιναν οι εργασίες 
για τη δημιουργία του υποβρύχιου χαντα-
κιού, να γίνει το λάθος και να κοπεί το κα-
λώδιο. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εκδο-
χή, η εσπευσμένη τοποθέτηση του καλω-
δίου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δημιουρ-
γία της τάφρου στον βυθό, ήταν ότι ο ΑΔΜΗΕ 
ήθελε να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το έργο ως 
ολοκληρωμένο και να έχει προηγηθεί η τε-
λετή των εγκαινίων, όπως και συνέβη. Ωστό-
σο η σπουδή αυτή, πάντα σύμφωνα με τη 
δεύτερη εκδοχή, είχε ως αποτέλεσμα να 
πληγεί το καλώδιο και να χρειαστεί να αντι-
κατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλώδιο 
«πληγώθηκε», ενώ είχε ολοκληρωθεί το 
70% της τοποθέτησης, δηλαδή απέμενε 
μόνο το 1/3 για να φτάσει στην Πάτρα. 
Τελικώς η επιδιόρθωση έγινε on site, με 
τη δημιουργία ειδικής «μούφας», όπως 
αποκαλείται στην ορολογία των καλωδίων 
η συγκόλληση. Σημειώνεται ότι το συνο-
λικό μήκος της υποβρύχιας διασύνδεσης 
Ρίου-Αντιρρίου είναι 2,8 χιλιόμετρα και 
ήταν μονοκόμματο χωρίς εργοστασιακή 
συγκόλληση (ή «μούφα»).  Ανεξάρτητα 
από την επίσημη ή την ανεπίσημη εκδοχή, 
η βλάβη έχει αποκατασταθεί και το καλώ-
διο αναμένει την ολοκλήρωση της χερ-
σαίας γραμμής προκειμένου να αποσυμ-
φορήσει το δίκτυο της Πελοποννήσου, 
κάτι που θα συμβεί, όπως όλα δείχνουν, 
στα τέλη του 2020.  
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ενέργεια 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πώς «βάλτωσε» 
η μεγαλύτερη 
βιομηχανία αιολικής 
ενέργειας 
της Ευρώπης
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Toυ Τάσου Φραγκούλη

Δ
ραματικές επιπτώσεις για 
τη γερμανική βιομηχανία 
αιολικής ενέργειας ανα-
μένεται να έχει η μείωση 
του επενδυτικού ενδια-

φέροντος για την κατασκευή χερσαίων 
ανεμογεννητριών, θέτοντας σε κίνδυ-
νο τόσο τους περιβαλλοντικούς στό-
χους της μεγαλύτερης οικονομίας της 
Ευρωζώνης όσο και χιλιάδες θέσεις 
εργασίας.
Βασική αιτία για αυτήν την εξέλιξη 
θεωρείται ότι αποτελούν οι νέοι περι-
βαλλοντικοί κανονισμοί που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή και οι οποίοι καθυ-
στερούν τις διαδικασίες αδειοδότησης 
πολλών επενδυτικών σχεδίων έως και 
δύο χρόνια. Ως αποτέλεσμα, developers 
και επενδυτές αποφεύγουν να συμ-
μετάσχουν στους σχετικούς διαγωνι-
σμούς και, με πολλά επενδυτικά σχέ-
δια να βρίσκονται παγιδευμένα στα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας, η κατα-
σκευή νέων αιολικών πάρκων έχει 
ουσιαστικά σταματήσει. Όπως σημει-
ώνει σε μελέτη που πραγματοποίησε 
για λογαριασμό της γερμανικής ομο-
σπονδίας μηχανικών VDMA η εταιρεία 
Psephos, κινδυνεύουν να χαθούν από 
τον κλάδο έως και 25.000 θέσεις ερ-
γασίας, από 65.000 που υπολογίζεται 
ότι είναι σήμερα, ενώ η χερσαία ισχύς 
που προστέθηκε το 2018 υποχώρησε 
από 5,3 γιγαβάτ που ήταν το 2017, σε 
2,4 γιγαβάτ ισχύος πέρυσι και σε μόλις 
0,3 γιγαβάτ στο πρώτο εξάμηνο του 
2019. Η ισχύς αυτή απέχει σημαντικά 
από τα 4,7 γιγαβάτ καθαρής νέας χερ-
σαίας δυναμικότητας που χρειάζεται, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της γερμανικής 
κυβέρνησης, ετησίως η Γερμανία για 
να αυξήσει το μερίδιο των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό 
της μείγμα στο 65% μέχρι το 2030, 
από περίπου 43% σήμερα.

Από τη λωρίδα ταχείας 
κυκλοφορίας στη… ΛΕΑ
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας, η αιολική ενέργεια παρουσί-
ασε ραγδαία ανάπτυξη στη Γερμανία 
φέρνοντας τη χώρα στην πρώτη θέση 
της πανευρωπαϊκής κατάταξης, με τη 
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ενέργεια

μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ, και 
τρίτη στον κόσμο, πίσω από την Κίνα 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Είναι ενδεικτικό ότι η Γερμανία έχει 
σήμερα σε λειτουργία περίπου 30.000 
επίγειες ανεμογεννήτριες, περισσό-
τερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
στην Ε.Ε. 
Επίσης, σύμφωνα με το ινστιτούτο 
ερευνών Fraunhofer, η αιολική ενέρ-
γεια συνεισέφερε πάνω από το 25% 
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 
2019, αφήνοντας πίσω τον λιγνίτη 
(20%) και 
την πυρηνι-
κή ενέργεια 
(13%). 
Αντιθέτως, 
η συμβολή 
της ηλιακής 
ενέργειας 
στην κάλυ-
ψη των ανα-
γκών της 
χώρας περι-
ορίστηκε 
στο 10%. 
Παρ’ όλα 
αυτά, από το 2016 και μετά, η κάμψη 
των νέων επενδύσεων υπήρξε ταχύ-
τατη. 
Σύμφωνα με «παίκτες» της αγοράς, 
το σημείο καμπής ήρθε όταν η Γερμα-
νία άλλαξε τον Νόμο για την Ανανεώ-
σιμη Ενέργεια. 

Το λάθος
Ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες 
επιδοτήσεων, η κυβέρνηση της Άν-
γκελα Μέρκελ αποφάσισε ότι ο τομέ-
ας της αιολικής ενέργειας ήταν πλέον 
αρκετά ώριμος ώστε να μη χρειάζεται 
στήριξη, ενώ θεσπίστηκε ένα νέο, βα-
σισμένο στην αγορά, μοντέλο υποβο-
λής προσφορών με στόχο τη μείωση 
του κόστους και την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού. 
Παράλληλα, με τις διαδικασίες χορή-
γησης άδειας κατασκευής να παίρνουν 
σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και 
χρόνια, λόγω και των εντονότερων 
πλέον αντιδράσεων από την πλευρά 
του κόσμου, κάθε νέο έργο χρειάζεται 
σήμερα ακόμη περισσότερο χρόνο για 

να καλύψει το αρχικό κόστος επένδυ-
σης, επηρεάζοντας αναπόφευκτα τα 
πλάνα των επίδοξων επενδυτών. 

Οι άδειες
Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια οι άδειες δίνονταν μέσα 
σε 10 μήνες. Με το νέο πλαίσιο, όμως, 
η ίδια διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 
έως και δύο χρόνια, καθώς πολλά αι-
ολικά έργα προσκρούουν σε νομικά 
ζητήματα.  Ειδικοί εμπειρογνώμονες 
τονίζουν, ωστόσο, ότι οι λόγοι της 
απότομης αυτής κάμψης της επενδυ-
τικής δραστηριότητας είναι σύνθετοι 
και πολυάριθμοι: από την έλλειψη δι-
αθέσιμων χώρων για την εγκατάσταση 
νέων αιολικών πάρκων μέχρι τις αυ-
ξανόμενες αντιδράσεις κατοίκων και 
ακτιβιστών. Οι μηνύσεις για τα νέα 
πάρκα που κατασκευάζονται κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές έχουν αυξηθεί 
σημαντικά, με αποτέλεσμα να λαμβά-
νονται πρόσθετα μέτρα. 
Στη Βαυαρία, για παράδειγμα, η περι-
φερειακή κυβέρνηση έχει επιβάλει τη 
λεγόμενη απαγόρευση του «10H» για 
τις νέες εγκαταστάσεις, η οποία ορίζει 
ότι η απόσταση που πρέπει να έχει 
κάθε ανεμογεννήτρια από την εγγύ-
τερη κατοικημένη περιοχή πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10 φορές το ύψος 
της ανεμογεννήτριας. 
Συχνά η δημόσια αντίσταση έχει να 
κάνει με περιβαλλοντικές ανησυχίες. 

Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Αι-
ολικής Ενέργειας (BWE), περίπου 300 
ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 
1.200 MW εμποδίζονται επί του πα-
ρόντος από νομικές ενστάσεις που 
συνδέονται με περιβαλλοντικές ανη-
συχίες. 

Στρατιωτικές ανησυχίες
Ανασταλτικά για την ανάπτυξη νέων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 
λειτουργούν, όμως, και άλλοι λόγοι, 
όπως οι στρατιωτικές ανησυχίες, αλλά 
και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς τα 
αιολικά πάρκα δεν μπορούν να βρί-
σκονται σε απόσταση μικρότερη των 
10 με 15 χιλιομέτρων από σταθμούς 
πλοήγησης αεροσκαφών. Ακόμη δε κι 
αν ξεπεραστούν όλα αυτά τα προσκόμ-
ματα και εγκριθεί η εγκατάσταση των 
νέων ανεμογεννητριών, υπάρχει κίν-
δυνος η καταχωρημένη τεχνολογία 
να έχει ήδη ξεπεραστεί.
Σύμφωνα με τη Luise Pörtner, γενική 
διευθύντρια της εταιρείας ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας BayWa, 
οι επιπτώσεις για τον κλάδο αναμένε-
ται να είναι δραματικές, αφού υπάρχει 
ορατός κίνδυνος μέχρι το 2025 να βγει 
εκτός παραγωγής το 25% της υφιστά-
μενης εγκατεστημένης δυναμικότητας, 
καθώς οι παλαιότερες ανεμογεννή-
τριες θα γίνουν ασύμφορες. 
Η ίδια τονίζει επίσης ότι οι διαδικασίες 
έγκρισης έχουν γίνει πλέον τόσο αυ-
στηρές που με τους νέους κανόνες 
απορρίπτεται περίπου το 45% των 
ανεμογεννητριών που θα έπαιρναν 
έγκριση πριν από είκοσι χρόνια.

Κίνητρα
Με τον στόχο της μετάβασης σε ένα 
«καθαρότερο» ενεργειακό μείγμα να 
απομακρύνεται, οι γερμανικές Αρχές 
εξετάζουν πλέον μέτρα για να ανα-
τρέψουν την κατάσταση. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών για ενίσχυση της αποδοχής 
της αιολικής ενέργειας από τον κόσμο, 
το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου ψή-
φισε πρόσφατα νόμο που υποχρεώνει 
τις εταιρείες να πληρώνουν ετήσιο 
κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10.000 ευ-
ρώ ανά ανεμογεννήτρια στους γειτο-
νικούς δήμους. 

Οι μηνύσεις για 
τα νέα πάρκα που 
κατασκευάζονται 
κοντά σε 
κατοικημένες 
περιοχές έχουν 
αυξηθεί σημαντικά, 
με αποτέλεσμα 
να λαμβάνονται 
πρόσθετα μέτρα. 
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DEMO ABEE

Κορυφαία εταιρεία στα ενέσιμα σκευάσματα

Η φαρμακοβιομηχανία 
DEMO ABEΕ είναι ένας 
βιομηχανικός και εμπο-

ρικός οργανισμός που ιδρύθη-
κε το 1965 και δραστηριοποι-
είται στην ανάπτυξη, παραγω-
γή και πώληση φαρμακευτικών 
προϊόντων.
Tα τελευταία χρόνια, η εταιρεία 
σημείωσε σημαντική ανάπτυξη 
σε όλους τους τομείς. Η ανά-
πτυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
την επίτευξη σημαντικών στό-
χων μέσα από την αφοσίωση 
και την ποιοτική δουλειά των 
εργαζομένων της εταιρείας 
μας.
• Νο 1 Παραγωγός εταιρεία στην 
Ελλάδα (Αριθμός Παραγόμε-
νων Μονάδων)
• Νο 1 εταιρεία στην νοσοκο-
μειακή αγορά (Αριθμός Πωλη-
θέντων Μονάδων)
• Νο 1 στις εξαγωγές (Αριθμός 
Πωληθέντων Μονάδων με το 
δικό της Brand)
• Μέσα στις 100 πρώτες βιομη-
χανίες στην Ελλάδα
• Επίσημος προμηθευτής των 
Ηνωμένων Εθνών, UNICEF, των 
ΓΧΣ, και του ΠΟΥ
Το εργοστάσιο της εταιρείας 
στο Κρυονέρι Αττικής, είναι το 
μεγαλύτερο στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη, με υπερσύχρονες 
εγκαταστάσεις έκτασης 57.000 
m², στις οποίες περιλαμβάνεται 
και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο 
εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, 
έκτασης 1.500 m².
Η DEMO είναι πρώτη σε νοσο-
κομειακές πωλήσεις (σε αριθ-
μό τεμαχίων) στα ενέσιμα προ-
ϊόντα όλων των μορφών,  ενώ 
διαθέτει ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
για τα ελεγχόμενης αποδέ-
σμευσης ενέσιμα. Στην ιδιωτι-
κή αγορά το portfolio της εται-

ρείας αποτελείται από συντα-
γογραφούμενα σκευάσματα 
γενικής ιατρικής, καρδιολογικά, 
ογκολογικά, πνευμονολογικά, 
γαστρεντερολογικά,  ουρολο-
γικά και ιατροτεχνολογικά προ-
ϊόντα.
Η DEMO υπηρετεί πιστά τα τε-
λευταία χρόνια τον εξαγωγικό 
της προσανατολισμό, με το 
δίκτυο πωλήσεών της να εκτεί-
νεται σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, 

Μέση Ανατολή, Νότιο Αμερική 
και Ωκεανία. Η εταιρεία εξάγει 
το 81% της ετήσιας της παρα-
γωγής και ακολουθεί ταχεία 
επέκταση της γκάμας προϊό-
ντων της στις διεθνείς αγορές 
παράλληλα με την έγκαιρη και 
ασφαλή παράδοση.
Είναι  διεθνώς αναγνωρισμένη 
ως ένας από  τους επίσημους 
προμηθευτές των Ηνωμένων 
Εθνών, της UNICEF,  του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυ-
ρού.  Με πάνω από 2.000 σκευ-
άσματα εγκεκριμένα σε 85 
χώρες και πάνω από 900 άτο-
μα προσωπικό, η DEMO στο-
χεύει στη διατήρηση της ηγε-
τικής της θέσης και στην αξι-
όπιστη κάλυψη των αναγκών 
της αγοράς στην Ελλάδα και 
διεθνώς. 

θέμα  

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Για την DEMO επιτυχημένη επιχειρηματικό-
τητα δεν αποτελεί μόνο η πρόοδος της εται-
ρείας και η επίτευξη θετικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων, αλλά και η κοινωνική υπευ-
θυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη, τομείς που 
αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για τη φαρ-
μακοβιομηχανία.
Για το λόγο αυτό έχει καταρτίσει και υλοποι-
εί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης με πυλώνες το περιβάλ-
λον, τους εργαζόμενους, την αγορά και την 
κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, προμηθεύοντας δωρεάν 
με φάρμακα, υλικά και μηχανήματα αποκε-
ντρωμένα ιατρεία νησιών, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, κοινωνικά φαρμακεία, και άλλα.
Η εταιρεία ανακυκλώνει εντυπωσιακές πο-
σότητες πλαστικού και χαρτιού, ενώ διαχει-
ρίζεται με δικά της μέσα τη συλλογή των 
στερεών αποβλήτων της και τα μεταφέρει 
προς καταστροφή. Η DEMO διασφαλίζει την 
τήρηση των διαδικασιών σωστής διαχείρισης 
για τα κτίρια των εγκαταστάσεων και την κα-
ταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια 
από σύγχρονα συστήματα φωτισμού.  
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εργασία  

Τα 6 top 
επαγγέλματα για 
καριέρα στην 
αγορά ενέργειας
Όι ειδικότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται 
ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις 
τεχνολογικές προκλήσεις που συντελούν στην 
αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

Της Άγγελικής Μαρίνου

Ο
ι αλλαγές που συντε-
λούνται στην τεχνολο-
γία και παράλληλα οι 
οικονομικές και θεσμι-
κές εξελίξεις αναμένε-
ται να διαφοροποιήσουν 

τις ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο 
της ενέργειας. Η διαχείριση ενεργειακών 
δεδομένων, η χρήση τεχνητής νοημο-
σύνης, η χρήση ψηφιακών μοντέλων 
πρόγνωσης, το χρηματιστήριο ενέργειας, 
αποτελούν παράγοντες που θα μετασχη-
ματίσουν τις απαιτήσεις σε γνώσεις και 
στο ζητούμενο μείγμα δεξιοτήτων, σε 
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η κα-
τάλληλη προετοιμασία του ανθρώπινου 
δυναμικού με γνώσεις και δεξιότητες 
ενεργειακής διαχείρισης συνιστά καίριο 
ζήτημα για την αγορά εργασίας και απαι-
τεί τη συνεργασία και αλληλεπίδραση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, των 
επιχειρήσεων, αλλά και των κλαδικών 
φορέων.

Η ενεργειακή απόδοση 
στη βιομηχανία 
Η ενεργειακή απόδοση είναι το κεντρικό 

θέμα σε όλες τις παγκόσμιες ενεργειακές 
μεταβάσεις. H εξοικονόμηση ενέργειας 
έχει αναδειχθεί σε μείζονα πολιτική 
προτεραιότητα παγκοσμίως. Οι κυριότε-
ροι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό είναι: 

 Λόγοι Στρατηγικοί και Ενεργειακής 
Ασφάλειας: Αφορούν στην ελαχιστο-
ποίηση της προβληματικής εξάρτησης 
των κρατών-μελών της Ε.Ε. από εισα-
γωγές πετρελαίου και αερίου, προερ-
χόμενες από ασταθείς πολιτικά περι-
οχές του πλανήτη, όπως η Μέση Ανα-
τολή. Τα αποθέματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου είναι άνισα κατανε-
μημένα σε όλο τον κόσμο, με τα με-
γαλύτερα αποθέματα να εντοπίζονται 
σε πολιτικά μη ασφαλείς περιοχές. 
Καθώς τα κοιτάσματα της Βόρειας 
Θάλασσας έχουν ήδη σχεδόν πλήρως 
αξιοποιηθεί, η Ε.Ε. εξαρτάται πλέον 
από μη κοινοτικές χώρες για κάλυψη 
των αναγκών της (Ρωσία, χώρες Μ. 
Ανατολής, Ιράν κ.λπ.). 

 Οικονομικοί λόγοι: Αφορούν στη μεί-
ωση του κόστους παραγωγής και στην 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας. 

 Περιβαλλοντικοί λόγοι: Αφορούν στη 
μείωση των εκπομπών CO2 και στην 
τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών. 
Όπως διατυπώθηκε στη Συνθήκη του 
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Παρισιού τον Δεκέμβριο 2015, τα 
κράτη που συμμετείχαν δεσμεύτηκαν 
να χρησιμοποιούν λιγότερα ορυκτά 
καύσιμα, με σκοπό τη μείωση των αε-
ρίων του θερμοκηπίου, ώστε η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη να μην υπερ-
βεί τον 1,5ºC έως τα τέλη του αιώνα. 

Στη βιομηχανία, τα στοιχεία δείχνουν 
πως τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει 
παγκοσμίως ουσιαστική πρόοδος στο 
θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας ει-
δικά στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. 
Ωστόσο, η πιθανότητα πιο αποδοτικής 
χρήσης της ενέργειας υφίσταται ακόμα. 
Στόχος της στρατηγικής ανάπτυξης αν-
θρώπινου δυναμικού για την αποτελε-
σματική διαχείριση ενέργειας και τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικό-
τητας θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση 
ενός μείγματος δεξιοτήτων του ανθρώ-
πινου δυναμικού κατάλληλου προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στις μεταβολές που 
σημειώνονται στο ευρύτερο οικονομικό, 
θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Οι 
ειδικότητες που χρειάζεται η βιομηχανία 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι 
οι εξής:

1. Στελέχη Επιχειρηματικής Άνάπτυξης 
- Βιώσιμης Άνάπτυξης - Ενεργειακής 
Διαχείρισης - Διαχείρισης Άλλαγών 
(μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί ή και λοιποί μηχανικοί).

2. Στελέχη Product application - ICT 
de v e l o pme n t  -  S o f tw a r e 
development (Επιστήμες Μηχανικής 
και Η/Υ).

3. Στελέχη Πληροφορικής - Στατιστικοί 
της Ενέργειας (Επιστήμες Η/Υ, Στα-
τιστική επιστήμη).

4. Στελέχη Πληροφορικής (Επιστήμες 
Η/Υ).

5. Στελέχη Διαχείρισης Άλλαγών - 
Άνάπτυξης Προϊόντων (Επιστήμες 
Μηχανικής).

6. Χρηματιστές Ενέργειας (Χρηματο-
οικονομικές και Οικονομικές Επι-
στήμες).

Οι προκλήσεις 
του μέλλοντος
Όπως αναφέρουν κορυφαίοι head hunters 
της αγοράς, οι τεχνολογικές εξελίξεις 
που επιδρούν στη διαχείριση ενέργειας 
και στη βελτίωση της ενεργειακής απο-
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εργασία  
δοτικότητας θα αποκτήσουν ακόμα κρι-
σιμότερη διάσταση μελλοντικά, με τη 
διευρυμένη χρήση της τεχνητής νοημο-
σύνης και της εικονικής πραγματικότητας. 
Εκτιμάται ότι η εφαρμογή εικονικών μο-
ντέλων διαδικασιών, προϊόντων, υπηρε-
σιών (digital twin) θα επηρεάζει όλο και 
περισσότερο τη διαχείριση της ενέργει-
ας από τις επιχειρήσεις. 
Η βιομηχανία ήδη απασχολεί στελέχη ή 
συνάπτει συνεργασίες με άτομα που 
καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις, ωστόσο 
οι αλλαγές που θα επέλθουν λόγω της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης και των 
τεχνολογικών εξελίξεων θα κάνουν επι-
τακτικότερη τη στελέχωση με άτομα που 
να διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικεύ-
σεις και το σωστό μείγμα δεξιοτήτων. 

Ιδρυση και λειτουργία
Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Στο μεταξύ, το σχέδιο για την ίδρυση 
και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για 
την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς 
όφελος των συμμετεχόντων στην αγο-
ρά και των τελικών καταναλωτών. Η 
τροποποίηση του Ν. 4425/2016 για την 
αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών 
για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρω-
παϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
προβλέπει το λεγόμενο «Μοντέλο Στό-
χο» (Target Μodel), η εφαρμογή του 
οποίου περιλαμβάνει τη λειτουργία του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 
Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει σημαντικά 
τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά και τη βιομηχανία, αφε-
νός γιατί θα διαμορφωθούν χαμηλότερες 
τιμές ενέργειας, αφετέρου γιατί και οι 
ίδιες οι βιομηχανίες θα μπορούν να συμ-
μετέχουν στην αγορά, συνάπτοντας 
συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προ-
φανές ότι θα πρέπει να υπάρχουν σχετι-
κές εξειδικεύσεις που να καλύπτουν 
αυτή την απαίτηση, όπως ο χρηματιστής 
ενέργειας. Η θέση αυτή, εκτός από τις 
απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, έχει 
υψηλές απαιτήσεις σε συγκεκριμένες 
ικανότητες και δεξιότητες (ταχύτητα, 
οξύνοια, επικοινωνιακές δεξιότητες κ.λπ.).

Ο
πως αναφέρει ο ΣΕΒ σε 
πρόσφατη μελέτη του, οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες 
εξελίσσονται διαρκώς, οπό-

τε η στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές 
που να εμπλέκουν το σύνολο των 
συστημάτων τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο γενικό-
τερο πληθυσμό είναι μια σύνθετη και 
χρονοβόρα κοινωνική διεργασία. 
Επομένως, ένα στοιχείο που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη είναι ότι τόσο ο 
σχεδιασμός όσο και η εφαρμογή μιας 
στρατηγικής ενέχουν το στοιχείο της 
χρονικής υστέρησης. Το χτίσιμο των 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 
στις επιχειρήσεις για τα ζητήματα δι-
αχείρισης ενέργειας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας έχει τη βάση του στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
και ειδικά στη Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια. 

Προσαρμογή του εκπαιδευτικού
συστήματος
Επομένως είναι καίριας σημασίας η 
δυνατόν αμεσότερη προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού συστήματος στις ευ-
ρύτερες εξελίξεις που αφορούν στην 
ενέργεια. Ταυτόχρονα, όμως, κρίσιμης 
σημασίας στη διαμόρφωση μιας στρα-
τηγικής ανθρώπινου δυναμικού είναι 
και η συμβολή της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης αλλά και της συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής και ενδοεπι-
χειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης, για να επιτευχθεί η αναβάθμιση 
(upskilling) και ο επαναπροσανατο-
λισμός (reskilling) των γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε γνώσεις και δεξιότητες 
αιχμής. Στη διαδικασία της συνεχιζό-
μενης κατάρτισης είναι καίρια η συμ-

βολή των επιχειρήσεων, ωστόσο η 
πολιτεία κατέχει κατεξοχήν τον ση-
μαντικότερο ρόλο, καθώς ρυθμίζει 
το πλαίσιο λειτουργίας της συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού περιλαμβάνει πολιτικές 
και δράσεις που πρέπει να αναλη-
φθούν σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΣΕΒ
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κλάδων και πολιτείας - εκπαιδευτικού 
συστήματος. Παράλληλα, περιλαμβά-
νει και δράσεις που απαιτούν τη μετα-
ξύ τους συνεργασία. Ο Σύνδεσμος 
προτείνει την ανάληψη έξι δράσεων 
κομβικής σημασίας, στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυ-
ξης του ανθρώπινου δυναμικού στον 
χώρο της ενέργειας, αλλά και της βιο-
μηχανίας γενικότερα:

1. Αναβάθμιση του επαγγελματικού 
προσανατολισμού, με στόχο την 
ενημέρωση των μαθητών για τις τά-
σεις της αγοράς ως προς τις ζητού-
μενες γνώσεις και δεξιότητες, κυρί-
ως σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα. Η χρήση βιωματικών εργαλείων, 
όπως η οργάνωση επισκέψεων σε 
βιομηχανίες και επιχειρήσεις, κρίνο-
νται σημαντικές. 

2. Ενδυνάμωση των οριζόντιων δε-
ξιοτήτων (soft skills), δεδομένου 
ότι οι δεξιότητες αυτές ιεραρχούνται 
μεταξύ των προτεραιοτήτων των 
επιχειρήσεων σε σχέση με τις απαι-
τήσεις τους από το ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Ως «αντικείμε-
νο» το οποίο δεν μπορεί 
να διδαχθεί, θα πρέπει 
να καλλιεργείται και να 
προάγεται συστηματικά, 
μέσω βιωματικών μεθό-
δων μάθησης και διδα-
σκαλίας. 

3. Καλλιέργεια ενεργει-
ακής κουλτούρας. Η 
εφαρμογή δράσεων 
εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και η μέριμνα των 
επιχειρήσεων και του 
ανθρώπινου δυναμικού 
τους για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απο-
δοτικότητας εδράζεται 
μεταξύ άλλων στην ύπαρξη ενερ-
γειακής συνείδησης και είναι συνάρ-
τηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Η ενεργειακή συνείδηση και κουλ-
τούρα είναι ζήτημα που πρώτιστα 
πρέπει να προάγονται από το εκπαι-
δευτικό σύστημα, τόσο της Δευτε-
ροβάθμιας όσο και της Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. 

4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην 
Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη 
Μηχανική και τα Μαθηματικά 
(STEM). Δεδομένου ότι η σχετική 
θέση της Ελλάδας είναι πολύ χαμη-
λή στον «παγκόσμιο χάρτη δεξιοτή-
των», η ενδυνάμωση και αναβάθμι-
ση αυτών των δεξιοτήτων στον γε-
νικό πληθυσμό είναι απαραίτητη, 
καθώς οι συγκεκριμένες δεξιότητες 

συναρτώνται άμεσα με τις ειδικότη-
τες όλων των μεταποιητικών κλάδων. 

5. Ενδυνάμωση των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων, καθώς η απόκτηση ψηφι-
ακών δεξιοτήτων κατά την εκπαι-
δευτική διαδικασία θεωρείται μέγι-
στης σημασίας. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση, κρίσιμες ενέργειες είναι: 
α) η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνο-
λογιών σε όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού συστήματος και κα-
λύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στη διδασκαλία και τη μάθη-
ση, β) η ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και 
των εκπαιδευτών και η λήψη πρω-

τοβουλιών εξοικείωσης 
μέσω της τοποθέτησής 
τους για συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα σε 
επιχειρήσεις του τομέα 
ειδίκευσής τους. 
6. Επαγγελματική 
εκπαίδευση και κα-
τάρτιση (ΕΕΚ) - προ-
ώθηση της μαθητείας. 
Ο ρόλος της ΕΕΚ είναι 
σημαντικός, καθώς 
τροφοδοτεί πλήθος 
κλάδων της οικονομίας 
με ανθρώπινο κεφά-
λαιο απαραίτητο για 
την εκτέλεση τεχνι-
κών, κυρίως, εργασιών. 

Οι ειδικότητες της ΕΕΚ (πληροφο-
ρικής, μηχανολογίας, ηλεκτρολο-
γίας, ηλεκτρονικής και αυτοματι-
σμού, εργαλειομηχανών, ψυκτικών 
εγκαταστάσεων και κλιματισμού, 
ηλεκτρολογικών εργασιών) τρο-
φοδοτούν την αγορά εργασίας και 
τη βιομηχανία με ειδικότητες που 
εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους 
στη διαχείριση ενέργειας, σε θέσεις 
χαμηλών και μεσαίων εξειδικεύ-
σεων. Επιπλέον, η μαθητεία ως 
βέλτιστη πρακτική απόκτησης ερ-
γασιακής εμπειρίας για τις ειδικό-
τητες της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης θα πρέπει να ενισχυθεί 
τόσο ως θεσμός όσο και να υπο-
στηριχθεί έμπρακτα από τις επιχει-
ρήσεις. 

Ο Σύνδεσμος 
προτείνει την 
ανάληψη έξι 
δράσεων κομβικής 
σημασίας, στο 
πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης 
στρατηγικής 
ανάπτυξης του 
ανθρώπινου 
δυναμικού στον χώρο 
της ενέργειας, αλλά 
και της βιομηχανίας
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Θέση

Π
ολιτική βούληση, 
κοινωνική στήριξη 
αλλά και επενδύ-
σεις δεκάδων δι-
σεκατομμυρίων 

ευρώ απαιτεί η ενεργειακή 
μετάβαση στο «καθαρό» μο-
ντέλο των μηδενικών εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα 
που επιδιώκει η Ε.Ε. ως το 
2050. Οι καταιγιστικές αλλα-
γές στον τομέα 
της ενέργειας 
αναδεικνύουν νέ-
ους παίκτες και 
νέες τεχνολογί-
ες, που σταδιακά 
μεταρρυθμίζουν 
την αρχιτεκτονι-
κή και τις δομές 
της ενεργειακής 
αγοράς, αφήνο-
ντας πίσω όσους 
δεν προσαρμόζο-
νται έγκαιρα. 

Τις συνέπειες 
της αλλαγής, που 
ήδη συντελείται, 
τις βλέπουμε πλέον και στην 
ελληνική αγορά: To μείγμα 
καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής 
έχει ριζικά διαφοροποιηθεί, 
το εισαγόμενο φυσικό αέριο 
έχει καταλάβει την πρώτη θέ-
ση με μερίδιο άνω του 48%, 
ο άλλοτε κυρίαρχος εγχώριος 
λιγνίτης έχει κατρακυλήσει 
στην τρίτη θέση με ποσοστό 

Κάτι έχει ξεχάσει  
η κυβέρνηση για  
την ενεργειακή 
μετάβαση…

γύρω στο 18% και με προοπτι-
κή να μηδενιστεί ως το τέλος 
του 2028, ενώ στη δεύτερη 
θέση έχουν ανεβεί οι ΑΠΕ, με 
μερίδιο, τον Σεπτέμβριο, στο 
26,9%, χωρίς να συνυπολογί-
ζεται το 6,76% των υδροηλε-
κτρικών. Παρ’ ότι η κατανάλω-
ση ηλεκτρισμού έχει μειωθεί 
σημαντικά σε σχέση με τα προ 
κρίσης επίπεδα, η εγχώρια 

παραγωγή δεν αρ-
κεί για να την κα-
λύψει: Oι εισαγω-
γές αναδεικνύο-
νται στον δεύτερο 
μεγαλύτερο «παί-
κτη», μετά το φυ-
σικό αέριο, καλύ-
π τ ο ν τ α ς  τ ο 
21,38% της ζήτη-
σης. 

Η αλλαγή  στο 
μείγμα έχει επη-
ρεάσει τόσο τη 
δυναμική των τι-
μών, που έχουν 
αυξηθεί σημαντι-

κά, όσο και των εταιρειών. Η 
άλλοτε κραταιά ΔΕΗ έφθασε 
στο σημείο να παλεύει να σω-
θεί από την οικονομική κατάρ-
ρευση. Πέρα από τις στρεβλώ-
σεις και τις άλλες ιδιαιτερότη-
τες του ελληνικού μοντέλου 
της αγοράς ηλεκτρισμού, ένας 
από τους βασικούς λόγους της 
δύσκολης κατάστασης στην 

οποία περιήλθε η επιχείρηση, 
ήταν η ανικανότητα να αντι-
ληφθεί και να ανταποκριθεί 
εγκαίρως στις αλλαγές και τις 
νέες στοχεύσεις της Ε.Ε. Μια 
«ανικανότητα» που δεν οφεί-
λεται τόσο στην έλλειψη διο-
ρατικότητας, όσο στις πολιτι-
κές παρεμβάσεις και σκοπιμό-

Πέρα από τις 
στρεβλώσεις 
και τις άλλες 
ιδιαιτερότητες του 
ελληνικού μοντέλου, 
ένας από τους 
βασικούς λόγους 
της κατάστασης 
στην οποία περιήλθε 
η ΔΕΗ, ήταν η 
ανικανότητα να 
αντιληφθεί τις 
αλλαγές στην Ε.Ε.
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Της  Μανταλένας Πίου

5-6 χρόνια, δεν έχει δώσει 
ακόμα απαντήσεις. 

Ούτε για τα δισεκατομμύρια 
που θα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση του ενεργεια-
κού μετασχηματισμού, τη 
χρηματοδότηση της ομαλής 
μετάβασης των λιγνιτοπαρα-
γωγών περιοχών κ.λπ. έχει 
αποκαλύψει κάποιο σχέδιο, 
πέραν της αναμονής ευρω-
παϊκών προγραμμάτων και 
κονδυλίων, που το σίγουρο 
είναι ότι δεν πρόκειται να 
καλύψουν όλο το κόστος. 
Διεθνείς μελέτες σκιαγρα-
φούν την πορεία προς τους 
στόχους του 2050 -με το 
2030 ως το πρώτο σημαντικό 
χρονικό ορόσημο-, μέσα από 
την ανάπτυξη σταθμών φυ-
σικού αερίου, εγκαταστάσε-
ων ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέρ-
γειας μέσω μπαταριών και 
συστημάτων διακράτησης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα (CCS), ως του πιο 
γρήγορου τρόπου για την 
ενεργειακή μετάβαση.

Με βάση όσα έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας ως σή-
μερα, από τα όποια ελληνικά 
σχέδια απουσιάζουν τόσο οι 
μπαταρίες όσο και το CCS -το 
οποίο αφορά και στο CO2 που 
εκλύουν οι μονάδες φυσικού 
αερίου-, όπως και οι τεχνολο-
γίες για τα λεγόμενα πράσινα 
αέρια. Απουσιάζει επίσης η 
κοστολόγηση της μετάβασης 
και πόσο θα πληρώσει ο πολί-
της, είτε ως φορολογούμενος 
είτε ως καταναλωτής. Πρόκει-
ται για σημαντικές παραμέ-
τρους, τις οποίες το υπό επε-
ξεργασία νέο Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα 
θα πρέπει να προσμετρήσει, 
αν θέλει πράγματι να αποτε-
λέσει αξιόπιστο οδηγό προς 
τη νέα εποχή.  

τητες -διαχρονικά παρούσες 
στην περίπτωση της ΔΕΗ-, τα 
συντεχνιακά και επιχειρημα-
τικά συμφέροντα της εκάστο-
τε συγκυρίας.

Η νέα κυβέρνηση μπορεί να 
έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 

Για τα δύσκολα θέματα, όμως, 
όπως η περίπτωση της υπό 
κατασκευή λιγνιτικής μονάδας 
της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και 
το ποιος θα «πληρώσει τα 
«σπασμένα» μίας επένδυσης 
1,4 δισ. ευρώ, που στην καλύ-
τερη περίπτωση θα μπορέσει 
να λειτουργήσει μόνον για 
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ενέργεια

Ο στόχος του 35% ΑΠΕ 
και το κρυφό όπλο των 
πράσινων ομολόγων
• Την αρχή έκανε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή του Γ. Περιστέρη  
• Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ χρηματοδοτούν τα funds
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Του Στ. Κ. Χαρίτου

Ο 
περασμένος Οκτώβρι-
ος ήταν σημαδιακός 
για την αγορά της πρά-
σινης ενέργειας, κα-
θώς για πρώτη φορά 

στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε 
η δημόσια προσφορά πιστοποιημέ-
νου πράσινου ομολόγου. 
Η αποδοχή από το επενδυτικό κοι-
νό του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενερ-
γειακή ξεπέρασε κάθε προσδοκία: 
από αιτούμενο ποσό 150 εκατ. ευ-
ρώ, οι προσφορές έφτασαν τα 684 
εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο σημαντικό 
ήταν το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της ζήτησης προήλθε από 
ιδιώτες επενδυτές. 

Η κατανομή
Με την απόδοση να ορίζεται στο 
2,60%, η κατανομή με βάση την 
έγκυρη ζήτηση έγινε ως εξής:
α) 97.500 ομολογίες, δηλαδή το 

65% κατανεμήθηκε σε ιδιώτες. 
Ζητήθηκαν 419.891 ομολογίες, 
δηλαδή ικανοποιήθηκε το 
23,22% της ζήτησης από ιδιώτες 
επενδυτές. 

β) 52.500 ομολογίες, δηλαδή το 
35% κατανεμήθηκε σε ειδικούς 
επενδυτές. Ζητήθηκαν 232.250 
ομολογίες, δηλαδή ικανοποιή-
θηκε το 22,6% της ζήτησης από 
ειδικούς επενδυτές. Μεταξύ 
αυτών και 2.510 ομολογίες που 
πήραν 4 από τους αναδόχους 
της έκδοσης (Πειραιώς, Alpha, 
ETE και Optima bank).

Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργεια-
κή ήταν το πρώτο πιστοποιημένο 
πράσινο ομόλογο (certified climate 
bond) που εκδόθηκε στην Ελλάδα 
με την πιστοποίηση να γίνεται από 
τον διεθνή ανεξάρτητο οργανισμό 
Climate Bond Initiative. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση 
θα διατεθούν για την υλοποίηση 
πράσινων επενδύσεων που συμ-
βάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Και, βέβαια, η αποδοχή από το επεν-
δυτικό κοινό της έκδοσης, ανοίγει 
τον δρόμο και για άλλες ανάλογες 
κινήσεις από ομίλους που δραστη-
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ενέργεια
ριοποιούνται στην αγορά της πρά-
σινης ενέργειας. 

Τι είναι το πράσινο ομόλογο
Για να χαρακτηριστεί ένα ομόλογο 
πράσινο, θα πρέπει τα κεφάλαια 
που θα αντληθούν να χρησιμοποι-
ηθούν αποκλειστικά για περιβαλ-
λοντικά φιλικές επενδύσεις. Πρά-
σινα ομόλογα μπορούν να εκδώσουν 
κράτη ή οργανισμοί τοπικής αυτο-
διοίκησης, χρηματοπιστωτικοί ορ-
γανισμοί και επιχειρήσεις, ενώ πε-
ριλαμβάνουν όλους τους τύπους 
χρηματοδότησης, από ιδιωτικές 
τοποθετήσεις μέχρι δημόσια προ-
σφορά. Ως προς τις επι-
χειρήσεις, συνήθως πρά-
σινα ομόλογα εκδίδουν 
ενεργειακές εταιρείες 
και εταιρείες κοινής 
ωφέλειας. 
Αποτελούν δε τον πλέ-
ον καινοτόμο τρόπο για 
τη χρηματοδότηση πρά-
σινων επενδύσεων με 
πλήρη διαφάνεια και 
λογοδοσία, αφού οι εκ-
δότες των ομολόγων 
υποχρεώνονται να ενη-
μερώνουν αναλυτικά για 
τον τρόπο που αξιοποι-
ήθηκαν τα κεφάλαια που 
αντλήθηκαν. Συχνά, όπως συνέβη 
και στην περίπτωση του ομολόγου 
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, χρησιμο-
ποιείται ένας οργανισμός πιστοποί-
ησης, ο οποίος ελέγχει ανεξάρτητα 
εάν τηρήθηκαν τα κριτήρια που 
απαιτούνται για να χαρακτηριστεί 
η έκδοση «πράσινη». Αγοραστές 
πράσινων ομολόγων είναι θεσμικοί 
επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά 
ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί 
και διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποί-
οι εντάσσουν την περιβαλλοντική 
ευθύνη και τη βιωσιμότητα στα βα-
σικά κριτήρια των επενδυτικών τους 
επιλογών. 
Κάθε χρόνο αυξάνονται τα επεν-
δυτικά κεφάλαια που καθορίζουν 
τις επενδυτικές τους επιλογές με 
β ά σ η  τ α  κ ρ ι τ ή ρ ι α  E S G : 
Environmental, Social, Governance 
criteria. Όλο και περισσότερα funds 

θέτουν όρους περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης, 
προκειμένου να δώσουν το πράσι-
νο φως για μια επένδυση: εφόσον 
είναι πράσινη, αφήνει οφέλη στις 
τοπικές κοινωνίες και υλοποιείται 
από εταιρείες που έχουν σύγχρονη 
εταιρική διακυβέρνηση, τότε η 
επένδυση συγκεντρώνει τις βασικές 
προϋποθέσεις του σύγχρονου «έξυ-
πνου χρήματος».

Αυξήθηκαν τα funds
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
της Citibank, τα funds που αποφα-
σίζουν να επενδύσουν σε εταιρεί-

ες με βάση τους δεί-
κτες ESG έχουν αυξη-
θεί την τελευταία 
5ετία από τα 5 στα 20 
δισ. δολάρια. Και αυτό 
το νούμερο ίσχυε μέ-
χρι το 2018. Φέτος ει-
κάζεται ότι υπάρχει 
ακόμη μεγαλύτερη 
άνοδος.
Τα νούμερα είναι κα-
τά πολύ μεγαλύτερα 
σε ό,τι αφορά τα πρά-
σινα ομόλογα, δηλαδή 
τις εκδόσεις που αφο-
ρούν καθαρά σε επεν-
δύσεις πράσινης ενέρ-

γειας. Το 2018 εκδόθηκαν σε όλο 
τον κόσμο πράσινα ομόλογα συνο-
λικής αξίας 167,3 δισ. δολαρίων, 
αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το 
2017 (162,1 δισ. δολάρια). Ο μεγα-
λύτερος παγκοσμίως εκδότης πρά-
σινων ομολόγων για το 2018 ήταν 
ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός Fannie Mae με deals 
ύψους 20,1 δισ. δολαρίων, ενώ ο 
δεύτερος ήταν η κινεζική τράπεζα 
Industrial Bank (9,6 δισ. δολάρια), 
με το Γαλλικό Δημόσιο να βρίσκε-
ται στην τρίτη θέση με εκδόσεις 
πράσινων ομολόγων αξίας 6 δισ. 
δολαρίων. 

Σημαντικό εργαλείο 
Όπως έδειξε και η δημόσια προσφο-
ρά του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενερ-
γειακή, τα πράσινα ομόλογα μπο-
ρούν να αποτελέσουν ένα σημα-

ντικό εργαλείο χρηματοδότησης 
για την ελληνική αγορά ΑΠΕ. Ως 
γνωστόν, ο δεσμευτικός στόχος του 
αναθεωρημένου ΕΣΕΚ για την πρά-
σινη ενέργεια είναι οι ΑΠΕ να φτά-
σουν στο 35% μέχρι το 2030. Αυ-
τό σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στην 
επόμενη δεκαετία να εγκαταστα-

Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία 
της Citibank, 
τα funds που 
αποφασίζουν να 
επενδύσουν σε 
εταιρείες με βάση 
τους δείκτες ESG 
έχουν αυξηθεί την 
τελευταία 5ετία από 
τα 5 στα 20 δισ. 
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θούν 14 GW ΑΠΕ ή αλλιώς να κατα-
σκευάζονται κάθε χρόνο 1,4 GW 
πράσινης ενέργειας. Το ύψος των 
αναγκαίων επενδύσεων ξεπερνά 
τα 12 δισ. ευρώ ή αλλιώς το 1,2 δισ. 
ευρώ ετησίως. 
Μόνο την επόμενη πενταετία, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της αγοράς της 

πράσινης ενέργειας, θα απαιτηθούν 
επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ σε 
τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή 
σε νέους σταθμούς ΑΠΕ σε αποθή-
κευση ενέργειας και σε διασυνδέσεις. 
Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν 
προϋπόθεση προκειμένου να κατα-
στεί εφικτός ο μεσοπρόθεσμος στό-

χος του 35% το 2030. Με δεδομένη 
τη σημερινή δύσκολη κατάσταση του 
εγχώριου τραπεζικού συστήματος, 
σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων 
αυτών, που ισοδυναμούν με αύξηση 
1,5% του ΑΕΠ, μπορεί να χρηματο-
δοτηθεί μέσα από το νέο εργαλείο 
των πράσινων ομολόγων.  
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«Πτολεμαΐδα 5»

Αλλάζει καύσιμο 
και… μπαίνει 
πωλητήριο;
Περιμένοντας το νέο business plan της ΔΕΗ 
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Της  Μανταλένας Πίου

Η 
επένδυση κοστίζει περίπου 
1,4 δισ. ευρώ. Μπορεί όμως 
να μη λειτουργήσει ή να 
λειτουργήσει για πολύ πε-
ριορισμένο χρονικό διάστη-

μα, ή να απαιτήσει μετασκευή και άρα 
επιπλέον δαπάνες. Ο λόγος για την υπό 
κατασκευή λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγι-
κή μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» της ΔΕΗ, 
που σχεδιάστηκε σε άλλες εποχές, άρ-
χισε να κατασκευάζεται πολύ αργότερα, 
το 2015, και τώρα, ενώ το έργο δεν έχει 
ακόμα ολοκληρωθεί, κρίνεται ήδη αντι-
οικονομικό, λόγω της τιμής των ρύπων, 
με αποτέλεσμα να συζητείται ακόμα και 
να μείνει ημιτελές ή να αλλάξει σε άλλο 
καύσιμο, που σημαίνει βέβαια και πρό-
σθετα κονδύλια. Ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 
πρόσφατης διάσκεψης του ΟΗΕ για το 
Κλίμα, ανακοίνωσε ότι ως το 2028 θα 
σβήσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες στη 
χώρα. Η σφραγίδα της νέας πολιτικής 
έρχεται με το νέο μακροχρόνιο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ) που πρέπει να καταθέσει η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος - Ενέργειας στις Βρυξέλλες ως 
το τέλος του χρόνου.

To ενεργειακό μείγμα
Το Σχέδιο δεσμεύει τη χώρα για το ενερ-
γειακό της μείγμα ως το 2030 με βάση 
τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για το Κλίμα 
και τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα. Κάτω από τις συνθήκες 
αυτές, η διαχείριση της «Πτολεμαΐδα 5» 
αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο «καυ-
τά» ζητήματα τόσο για την ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος -  Ενέργειας 
όσο και για τη διοίκηση της ΔΕΗ. Ας ση-
μειωθεί ότι για τη χρηματοδότηση του 
έργου η ΔΕΗ έχει λάβει δάνειο από κοι-
νοπραξία τραπεζών υπό τη γερμανική 
αναπτυξιακή τράπεζα KFW Ipex Bank, 
με την εγγύηση του γερμανικού ταμείου 
εξαγωγικών πιστώσεων Euler-Hermes. 
Επρόκειτο μάλιστα για ένα δάνειο, το 
οποίο για να ληφθεί είχαν μεσολαβήσει 
χρόνια διαβουλεύσεων, καθώς η αρχική 
έναρξη εργασιών για το νέο λιγνιτικό 
κέντρο της Πτολεμαΐδας είχε συμπέσει 
με τα χρόνια της βαθιάς ύφεσης, όταν 
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από πουθενά δεν υπήρχε διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. Ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος - Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης 
έχει δηλώσει πως η «Πτολεμαΐδα 5» εκ 
των πραγμάτων αποδείχθηκε εσφαλμέ-
νη επιλογή και αποδέχθηκε τη διακομ-
ματική ευθύνη. Διαβεβαιώνει ότι το 
έργο δεν θα μείνει ημιτελές και αναξι-
οποίητο και ότι εξετάζονται τρόποι για 
να περιοριστεί η ζημιά για τη ΔΕΗ και να 
γίνει βιώσιμη η μονάδα. Από τα σενάρια 
που έχουν ακουστεί, είναι η μετατροπή 
σε μονάδα καύσης φυσικού αερίου ή 
βιομάζας. Το οριστικό σχέδιο φαίνεται 

πως θα αποκαλυφθεί με το νέο business 
plan της ΔΕΗ, που θα ανακοινωθεί στα 
τέλη του χρόνου. Η μονάδα, ισχύος 660 
MW με επιπλέον 140 MW για την τηλε-
θέρμανση στην Πτολεμαΐδα και σύγχρο-
νο περιβαλλοντικό εξοπλισμό, σχεδιά-
στηκε για την αντικατάσταση των τεσ-
σάρων παλαιών μονάδων της Πτολεμα-
ΐδας και των δύο μικρών ΛΙΠΤΟΛ. Όταν 
λαμβάνονταν οι αποφάσεις για το έργο, 
τα δεδομένα για τους ρύπους και την 
πολιτική της Ε.Ε. για την αποανθρακο-
ποίηση παρ’ ότι υπήρχαν στο κάδρο, 
ήταν τελείως διαφορετικά. Στην πορεία 

οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αυστηροποι-
ήθηκαν και οι Βρυξέλλες παρενέβησαν 
στην αγορά των ρύπων όταν κατέρρεαν 
οι τιμές, απέσυραν εκατομμύρια δικαι-
ώματα και ανέβασαν τις τιμές του CO2. 

Ευκαιρία 
Μία ευκαιρία που είχε η ΔΕΗ για την εν 
μέρει χρηματοδότηση της λειτουργίας 
της μονάδας, έστω και μέχρι το 2025, 
μέσω του Μόνιμου Μηχανισμού Επάρ-
κειας Ισχύος (αν και όποτε ισχύσει για 
τη χώρα μας), φαίνεται να τη χάνει. Ο 
μόνιμος μηχανισμός αφορά σε ένα σύ-

ενέργεια
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στημα αποζημίωσης όλων των ηλεκτρο-
παραγωγικών μονάδων, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ανθρακικών. Για να 
ισχύσει ο μηχανισμός αυτός απαιτεί 
προηγούμενη έγκριση από την Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού της Ε.Ε., καθώς εμπί-
πτει στους κανονισμούς περί κρατικών 
ενισχύσεων. Άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν 
φροντίσει για την έγκρισή του, συμπε-
ριλαμβανομένης της ενίσχυσης ανθρα-
κικών μονάδων.
Όμως για την Ελλάδα ο σχετικός μηχα-
νισμός είναι στον αέρα. Λίγο πριν από 
τις εκλογές, ο τότε υπουργός ΠΕΝ Γιώρ-

γος Σταθάκης κατέθεσε νομοσχέδιο 
στη Βουλή -το οποίο και ψηφίστηκε- για 
τον Μόνιμο Μηχανισμό, τα λεγόμενα 
και «νέα ΑΔΙ». Με βάση τους κοινοτι-
κούς κανονισμούς, όμως, το όλο σχέδιο 
που θα περιελάμβανε και την «Πτολε-
μαΐδα 5» θα έπρεπε να είχε προεγκριθεί 
από την Ε.Ε. ως τις 4 Ιουλίου, πράγμα 
που δεν συνέβη. Η προθεσμία της 4ης 
Ιουλίου 2019 είχε ιδιαίτερο νόημα για 
την «Πτολεμαΐδα 5», αφού ο ευρωπαϊ-
κός κανονισμός άφηνε περιθώριο έντα-
ξης στα νέα ΑΔΙ σε όσες χώρες εφήρ-
μοζαν στις 4 Ιουλίου τον 
μηχανισμό (εγκεκριμένο 
φυσικά από τις Βρυξέλλες). 
Όπως φαίνεται, όμως, ο νό-
μος που ψηφίστηκε το κα-
λοκαίρι δεν αρκεί. Η παρά-
γραφος 4 του άρθρου 22 
του κανονισμού για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρι-
σμού αναφέρει ότι «το αρ-
γότερο από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανο-
νισμού η δυναμικότητα πα-
ραγωγής που ξεκίνησε 
εμπορική παραγωγή κατά 
την εν λόγω ημερομηνία ή 
μετά από αυτήν και εκπέ-
μπει πάνω από 550 γρ. δι-
οξειδίου του άνθρακα ορυκτής προέ-
λευσης ανά KWh ηλεκτρικής ενέργειας 
δεν δεσμεύεται, ούτε λαμβάνει πληρω-
μές ή δεσμεύσεις για μελλοντικές πλη-
ρωμές στο πλαίσιο κάποιου μηχανισμού». 
Η μόνη δυνατότητα για την «Πτολεμα-
ΐδα 5», η οποία έχει προγραμματιστεί 
να λειτουργήσει το 2022, απορρέει από 
την αμέσως επόμενη παράγραφο του 
κανονισμού, την παράγραφο 5, η οποία 
αναφέρει ότι «τα κράτη-μέλη που κατά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού εφαρμόζουν μηχανισμούς 
ισχύος, προσαρμόζουν τους μηχανισμούς 
τους ώστε να συμμορφώνονται με το 
κεφάλαιο 4, με την επιφύλαξη των δε-
σμεύσεων ή των συμβάσεων που είχαν 
συναφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2019».

Το παράθυρο…
Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν η πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΝ θέλει να εκμεταλλευ-
τεί το «παράθυρο» που έχει μείνει ανοι-

κτό. Μέχρι στιγμής, πάντως, σχετικές 
ενέργειες δεν έχουν ανακοινωθεί, ούτε 
καν έχει αποσταλεί στις Βρυξέλλες αί-
τημα έγκρισης του νέου μόνιμου μηχα-
νισμού όπως αυτός θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για τις υπόλοιπες ηλεκτρο-
παραγωγικές μονάδες. 
Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, καθώς 
το ΥΠΕΝ προωθεί στις Βρυξέλλες τον 
προσωρινό μηχανισμό ευελιξίας, ένα 
άλλο σύστημα επιδότησης των ηλεκτρο-
παραγωγικών μονάδων, το οποίο όμως 
αφορά μόνον σταθμούς φυσικού αερί-

ου και υδροηλεκτρικά. 
Μάλιστα, κατά τις πλη-
ροφορίες που κυκλοφο-
ρούν στα δημοσιογρα-
φικά γραφεία, τα σχέδια 
για τον μόνιμο μηχανι-
σμό μάλλον έχουν εγκα-
ταλειφθεί πλήρως.

Μετά το 2025
Ας σημειωθεί ότι το πλα-
φόν της εκπομπής των 
550 γρ. CO2/KWh, προ-
κειμένου να είναι μετά 
το 2025 επιλέξιμη μία 
μονάδα για ένταξη σε 
όποιον μηχανισμό επι-
δότησης, δεν αφορά μό-

νον τις ανθρακικές, που εκπέμπουν 
πολύ περισσότερο, αλλά και πολλές 
μονάδες φυσικού αερίου, κυρίως τις 
παλαιές, ανοικτού κύκλου. Ανάλογο 
πρόβλημα με την «Πτολεμαΐδα 5» αντι-
μετώπισε η Πολωνία, με την ανθρακική 
μονάδα Ostroleka C, συνολικής ισχύος 
1 GW, για την οποία είχε ληφθεί η από-
φαση κατασκευής και είχαν ξεκινήσει 
οι σχετικές διαδικασίες όταν τέθηκαν 
σε εφαρμογή τα νέα μέτρα της Ε.Ε. Παρ’ 
ότι η μονάδα προγραμματίζεται να ολο-
κληρωθεί το 2023 και το χρηματοδοτι-
κό της πρόγραμμα δεν έχει κλειδώσει 
ακόμα, η κυβέρνηση της Βαρσοβίας 
κατάφερε να την εντάξει σε έναν μηχα-
νισμό κρατικής ενίσχυσης, που εγκρί-
θηκε από τις Βρυξέλλες, καθώς η μονά-
δα στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έκλεισε 
ένα 15ετές συμβόλαιο. Κινδυνεύει, 
πάντως, με βαρύ πρόστιμο σε περίπτω-
ση που ο σταθμός δεν θα είναι έτοιμος 
να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 
2023.  

Μία ευκαιρία 
που είχε η ΔΕΗ 
για την εν μέρει 
χρηματοδότηση 
της λειτουργίας 
της μονάδας, έστω 
και μέχρι το 2025, 
μέσω του Μόνιμου 
Μηχανισμού 
Επάρκειας Ισχύος, 
φαίνεται να τη χάνει
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ανάλυση

Κ
αθώς οι αποδό-
σεις των ελληνι-
κών ομολόγων 
σημειώνουν δι-
αρκή αποκλιμά-

κωση, ενισχύονται -και όχι 
αβάσιμα- οι προσδοκίες περί 
επανόδου της Οικονομίας σε 
φάση βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ανάπτυξη όπου το ζητούμενο 
δεν είναι απλώς η επίτευξη 
ρυθμών της τάξης του 1,8% 
με 2,0%, αλλά αρκετά υψη-
λότερων επιδόσεων, δηλαδή 
άνω του 3,0%, ενδεχομένως 
και 3,5%, έτσι ώστε η χώρα 
να μπορέσει να ανακτήσει τον απολεσθέ-
ντα πλούτο των τελευταίων ετών την 
περίοδο της κρίσης, κατά την οποία το 
ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 27,0%, σε σύ-
γκριση με το 2008. Τροχοπέδη για την 
επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών 
αποτελούν οι ιδιαίτερα υψηλές ενεργει-
ακές τιμές με τις οποίες επιβαρύνεται ο 
μέσος Έλληνας καταναλωτής -οικιακός 
και βιομηχανικός- για όλα τα καύσιμα και 
ιδιαίτερα για τον ηλεκτρισμό, σε σύγκρι-
ση με αυτές που ισχύουν στις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Έτερο αρνητικό στοιχείο είναι η απα-
ράδεκτη πολυνομία και το απόλυτα κα-
φκικό γραφειοκρατικό καθεστώς που 
ισχύει για τις αδειοδοτήσεις παραγωγικών 
έργων, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, 

που κυριολεκτικά αποθαρ-
ρύνει τις όποιες επενδύσεις, 
ενώ ενθαρρύνει κάθε περι-
θωριακό στοιχείο στο να δι-
ατυπώνει και να προβάλλει 
ενστάσεις που όχι μόνο κα-
θυστερούν, αλλά πολλές 
φορές ακυρώνουν αξιόλογες 
επενδύσεις. Αλλά για να επα-
νέλθουμε στο κυρίως θέμα 
μας, οφείλουμε να παρατη-
ρήσουμε ότι ο αρνητικός 
ρόλος των υψηλών ενεργει-
ακών τιμών στην αναπτυξι-
ακή προσπάθεια δεν πρέπει 
να αποτελεί έκπληξη, αφού 

για δεκαετίες ολόκληρες η χώρα έχει 
εθιστεί σε μια ιδιαίτερα μεγάλη ενεργει-
ακή εξάρτηση, η οποία σήμερα φθάνει 
σχεδόν στο 75%, σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος 
είναι 54%. Το 65% της τελικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης της χώρας εξαρτάται 
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
-που σε μεγάλο βαθμό επιδρούν στη δι-
αμόρφωση των τιμών ηλεκτρισμού-, τα 
οποία εισάγονται κατά 99,5%.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τιμές του 
αργού, Brent, που αποτελεί το διεθνές 
benchmark, κυμαίνονται μεταξύ $58 και 
$62 το βαρέλι, ενώ οι αντίστοιχες της 
αμερικανικής ποικιλίας WTI, μεταξύ $53 
και $55. Τα επίπεδα αυτά είναι σημαντικά 
μειωμένα από εκείνα που σημειώθηκαν 

την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου φέτος, 
όταν το Brent επωλείτο μεταξύ $70 και 
$75 το βαρέλι. Παρά τους σοβαρούς γε-
ωπολιτικούς κινδύνους και εξάρσεις, ει-
δικά στον Περσικό Κόλπο, όπου οι εντυ-
πώσεις από την αιφνίδια επίθεση και την 
καταστροφή των πετρελαϊκών εγκατα-
στάσεων της Σαουδικής Αραβίας, σε 
Abqaiq και Kurais, είναι ακόμα νωπές, οι 
πετρελαϊκές τιμές μόνο για λίγες μέρες 
ξέφυγαν και έφθασαν τα $70 το βαρέλι, 
για να υποχωρήσουν ταχύτατα κάτω από 
τα $60. Με τους «παίκτες» και τις πετρε-
λαϊκές εταιρείες εμπορίας και διύλισης 
να έχουν, κυρίως, την προσοχή τους 
στραμμένη στα θεμελιώδη της αγοράς 
και τους γεωπολιτικούς κινδύνους να 
έπονται.

Σύμφωνα με μια μερίδα αναλυτών, η 
διεθνής αγορά πετρελαίου βρίσκεται σή-
μερα αντιμέτωπη με μια σειρά από αντι-
κρουόμενα μηνύματα και ενδείξεις, που 
δρουν ανασχετικά στην προοπτική δημι-
ουργίας μιας αυξητικής τάσης στις τιμές. 
Από τη μία πλευρά έχουμε την επιβρά-
δυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκό-
σμιας Οικονομίας, όπως μας διαβεβαιώνει 
το IMF, το οποίο στην πρόσφατη έκθεσή 
του εκτιμά ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης 
του παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2019 θα τρέ-
ξει στο +3,0% σε σύγκριση με τις εκτιμή-
σεις για +3,2% που είχε διατυπώσει μόλις 
πριν από λίγους μήνες. Να θυμίσουμε ότι 
το 2018 η παγκόσμια οικονομική ανάπτυ-
ξη έτρεξε με ρυθμό +3,5% ενώ, όπως 
παρατηρούν στελέχη του Ταμείου, τόσο 
χαμηλή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 
έχει να σημειωθεί από το 2008!
 
Ακόμα ένα στοιχείο που δεν ευνοεί τις 
όποιες ανοδικές τάσεις στην τιμή του 
αργού, είναι τα υψηλά αποθέματα πετρε-
λαίου που καταγράφονται σήμερα στις 
χώρες του ΟΟΣΑ, τα οποία αυξάνονται 
συνεχώς το τελευταίο 6μηνο και τοπο-
θετούνται σχεδόν στα 3,000 εκατ. βαρέ-
λια, συνολικά, ήτοι στο υψηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων 24 μηνών. Τα δε 
υψηλά αποθέματα δημιουργούνται λόγω 
της συνεχιζόμενης υψηλής παραγωγής 
αργού, κυρίως από τις χώρες εκτός OPEC, 
γεγονός που έχει υποχρεώσει τον OPEC+ 
(δηλαδή συν τη Ρωσία, το Καζακστάν 
κ.λπ.) να μειώνει διαρκώς την παραγωγή 

Το σημερινό επίπεδο 
τιμών πετρελαίου 
ευνοεί την ελληνική 
Οικονομία
Η Ελλάδα παραμένει βαθιά εξαρτημένη από 
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που 
ανέρχονται συνολικά (2018) στα €5,3 δισεκ., που 
αντιστοιχεί στο 3,0% του ΑΕΠ και στο 98,2% 

Tου Κ. Ν. Σταμπολή
Αντιπρόεδρος και 
Γενικός Διευθυντής 
Ινστιτούτου Ενέργειας  
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης
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του, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κρα-
τήσει υπό έλεγχο την παγκόσμια προσφο-
ρά, άρα και τις τιμές στα σημερινά επίπε-
δα και να αποφύγει έτσι την κατρακύλα 
στα επίπεδα των $40 με $50 το βαρέλι. 

Με την υψηλή παραγωγή να ανταπο-
κρίνεται στην υψηλή παγκόσμια ζήτηση, 
που φέτος (3Q) έφθασε στο ιστορικό 
ρεκόρ των 100 εκατ. βαρ./ημέρα. Με τη 
ζήτηση να αυξάνεται σταθερά, αν και με 
χαμηλότερους ρυθμούς, λόγω της καθί-
ζησης της παγκόσμιας Οικονομίας. Τόσο 
τα ανησυχητικά μηνύματα από το IMF και 

τον OECD όσο και η τεράστια αβεβαιότη-
τα που έχει δημιουργηθεί, συνεπεία του 
συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με-
ταξύ ΗΠΑ και Κίνας, έχουν δημιουργήσει 
αρνητικό κλίμα στις τοποθετήσεις hedge 
funds και άλλων σημαντικών «παικτών», 
στις θέσεις τους στα πετρελαϊκά παρά-
γωγα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις 
τιμές spot και τις παραδόσεις φυσικών 
προϊόντων. Με προοπτική μιας διακοπής 
της παραγωγής, λόγω επιτόπιων συρρά-
ξεων, πολιτικής αστάθειας ή τρομοκρα-
τικών ενεργειών, να μην επηρεάζει ση-
μαντικά πλέον τις τιμές, σε συνδυασμό 

με την επικρατούσα αναπτυξιακή αβεβαι-
ότητα και την υπερπροσφορά, οι εκτιμή-
σεις πολλών αναλυτών για τη μεσοπρό-
θεσμη τροχιά των διεθνών τιμών είναι ότι 
αυτές θα κυμανθούν στη ζώνη των $56 
με $64 το βαρέλι.

Οι ανωτέρω τιμές, αν και δεν μπορούν 
να θεωρηθούν χαμηλές, ευνοούν εντού-
τοις την ελληνική Οικονομία, η οποία, 
προς το παρόν, προφυλάσσεται από ένα 
καθεστώς πραγματικά υψηλών τιμών - 
δηλαδή άνω των $75 το βαρέλι. Να υπεν-
θυμίσουμε ότι τέτοιες τιμές και υψηλό-
τερες, με μέσο όρο τα $100 το βαρέλι και 
άνω, βιώσαμε την περίοδο 2010-2014, με 
ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την 
Οικονομία της χώρας. Συνέπεια της οικο-
νομικής κρίσης και των ανωτέρω υψηλών 
τιμών ήταν η εγχώρια κατανάλωση να 
υποχωρήσει εντυπωσιακά από τους 11 
εκατ. τόνους το 2008, στους 7 εκατ. τό-
νους το 2018, με την κατανάλωση του 
περασμένου έτους μειωμένη και αυτή 
κατά 2,4% σε σχέση με το 2017. Σύμφω-
να με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση στην κατα-
νάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2018 
προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση 
στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 
κατά 17,4% και της αμόλυβδης κατά 2,8%.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική Οικο-
νομία παραμένει βαθιά εξαρτημένη από 
εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, που ανέρχονται συνολικά (2018) στα 
€5,3 δισεκ., που αντιστοιχεί στο 3,0% 
του ΑΕΠ και στο 98,2% του ελλειμματι-
κού έτσι κι αλλιώς ισοζυγίου εξωτερικών 
συναλλαγών. Παρά το γεγονός ότι το 
ισοζύγιο έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά την 
τελευταία 10ετία (από τα -€22,5 δισεκ. 
το 2010, στα -€5,3 δισεκ. το 2018), δεν 
έχει μηδενισθεί, όπως ήτο και ο αρχικός 
στόχος του προγράμματος προσαρμογής 
της ελληνικής Οικονομίας (το 2013 είχε 
φθάσει στα -€1,0 δισεκ.!). Και ασφαλώς 
ένας από τους βασικούς λόγους της ρα-
γδαίας βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών είναι η μείωση της εγ-
χώριας κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊ-
όντων, με την παράλληλη αύξηση των 
εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων από 
ΕΛΠΕ και Motor Οil, που το 2018 εξασφά-
λισαν συνολικά έσοδα €10,1 δισ. για τους 
δύο ομίλους .  
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ενέργεια

Γιατί η ΔΕΗ  
δεν είναι ΟΤΕ
Στα 52 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των 
εργαζομένων • Η ανάλυση των εξαγγελιών 
Χατζηδάκη • Δηλώσεις του προέδρου 
της ΓΕΝΟΠ κ. Γ. Αδαμίδη 
• Ποιος θα βάλει τα λεφτά;
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Των 
Μανταλένας Πίου - Στ. Κ. Χαρίτου

H 
«επόμενη μέρα» της ΔΕΗ 
ξεκινά με μια σειρά από 
μέτρα που μπορεί να 
ανοίξουν πολλά μέτωπα 
με τους εργαζομένους, 

αλλά και μια σειρά από κινήσεις που 
στοχεύον σε μια μικρότερη, πιο ευέ-
λικτη, αποτελεσματική και «πράσινη» 
ΔΕΗ, της οποίας ο δεσπόζων ρόλος 
σταδιακά περιορίζεται. Οι νεοπρο-
σλαμβανόμενοι δεν θα είναι πια μό-
νιμοι, για τους «παλιούς» έρχεται 
ευρύ πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, 
τα λιγνιτικά εργοστάσια της εταιρείας 
θα κλείσουν ως το τέλος του 2028 
αρχής γενομένης από τρεις μονάδες 
εντός του 2020, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ιδιω-
τικοποιηθεί μερικώς (ή και σε μεγα-
λύτερη έκταση). Αντικατάσταση της 
παραγωγικής ισχύος που θα χάσει από 
τα λιγνιτικά δεν προβλέπεται, τουλά-
χιστον μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κα-
μία σχετική πληροφόρηση, παρά μόνον 
όσον αφορά στις ΑΠΕ, έναν τομέα που 
η νέα διοίκηση της ΔΕΗ σχεδιάζει να 
αναπτύξει, αλλά ως τώρα δεν έχει 
δώσει σαφές πλάνο. Το πρώτο βήμα 
για τον μετασχηματισμό ξεκινά από 
τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα 
ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργει-
ας Κωστής Χατζηδάκης και τα οποία 
περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο 
για τη ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΠΑ και τις ΑΠΕ.

Το πρόγραμμα εθελουσίας
Οι βασικές παράμετροι του προγράμ-
ματος εθελουσίας εξόδου που προα-
νήγγειλε ο κ. Χατζηδάκης είναι υπό 
συζήτηση με τους εργαζομένους. Ο 
υπουργός στοχεύει σε μια εθελούσια 
κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ της περιό-
δου 2012-2014 που δεν θα επιβαρύνει 
το Δημόσιο ή/και τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία, αλλά μόνο τη ΔΕΗ. Το κόστος 
της θα αποσβεστεί σε 2-3 χρόνια. Ας 
σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εθελου-
σίας εξόδου που εφάρμοσε ο ΟΤΕ 
προέβλεπε αποζημιώσεις αποχώρησης 
30-40 μισθών, καθώς και κάλυψη από 
την εταιρεία των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζομένων έως ότου συ-
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ενέργεια
νταξιοδοτηθούν κανονικά. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα είναι μάλλον δύσκολο να 
εφαρμοστεί στη ΔΕΗ, λόγω της οικο-
νομικής κατάστασης στην οποία βρί-
σκεται. Άλλωστε ο ίδιος ο κ. Χατζηδά-
κης έχει μιλήσει για «λελογισμένα 
κίνητρα στο πλαίσιο των αντοχών της 
εταιρείας». Από την άλλη πλευρά, η 
κατάργηση της μονιμότητας για τους 
νεοπροσλαμβανομένους δημιουργεί 
εργαζομένους δύο ταχυτήτων και 
εγείρει ερωτήματα για τη συνταγμα-
τικότητά της, όπως υποστηρίζουν 
ορισμένοι.

Ποια είναι τα μέτρα
Τα υπόλοιπα μέτρα για τους εργαζο-
μένους είναι:

 Μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλή-
ψεις, καθώς οι διαδικασίες ΑΣΕΠ πε-
ριορίζονται στον έλεγχο της νομιμό-
τητας.

 Κατάργηση της μονιμότητας των 
θέσεων των Γενικών Διευθυντών και 
Διευθυντών, οι οποίοι πλέον θα το-
ποθετούνται με τριετή συμβόλαια, 
αφού επιλεγούν κατόπιν προκήρυξης, 
διαδικασία στην οποία θα μπορούν να 
συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι 
εκτός ΔΕΗ.

 Παροχή κινήτρων για προσέλκυση 
στελεχών από την αγορά, τα οποία 
όπως και οι αμοιβές θα καθορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. 
Ο συνολικός αριθμός των νέων προ-
σλήψεων θα καθοριστεί από το 
business plan της ΔΕΗ, με γνώμονα 
πάντα τον κεντρικό στόχο, που είναι 
η μείωση του μισθολογικού κόστους 
της επιχείρησης.

 Ενίσχυση των στελεχών μεσαίας 
βαθμίδας της ΔΕΗ, καθώς το 20% των 
βοηθών διευθυντών θα μπορεί να 
προσλαμβάνεται από την αγορά αλλά 
με ίδιους μισθούς με τους λοιπούς 
εργαζομένους στην ίδια βαθμίδα.

 Διευκόλυνση εσωτερικής κινητικό-
τητας, αν κάποιος από τους εργαζο-
μένους θελήσει να μεταπηδήσει στις 
θυγατρικές ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανε-
ώσιμες.

 Δυνατότητα του εργαζομένου να 
μεταφερθεί στο Δημόσιο, στο πλαίσιο 
της ευρύτερης κινητικότητας εντός 
του Δημοσίου.

 Ευέλικτο πλαίσιο προμηθειών, εντός 
των προδιαγραφών που θεσπίζει η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και με στόχο 
την παράκαμψη των χρονοβόρων δι-
αδικασιών. Παραμένει ο προσυμβατι-
κός έλεγχος των προμηθειών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

 Κατάργηση του προνομιακού εκ-
πτωτικού τιμολογίου για τους εργα-
ζομένους και τους συνταξιούχους της 
ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, καταργείται η 
έκπτωση σε όλες τις ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔ-

ΔΗΕ, ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ.), αλλά παραμένει 
η έκπτωση του 30% στο ανταγωνιστι-
κό σκέλος, δηλαδή στη χρέωση ενέρ-
γειας της ΔΕΗ, όπως ισχύει σήμερα 
για τους εργαζομένους μετά τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν στα τέλη Αυγού-
στου.
Ως το καλοκαίρι αναμένεται το πλήρες 
master plan για την ομαλή μετάβαση 
στη μεταλιγνιτική εποχή των περιοχών 
που θίγονται από την απολιγνιτοποί-
ηση (Δυτική Μακεδονία - Μεγαλόπο-
λη), το οποίο θα καταρτιστεί με τη 
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συμμετοχή και άλλων υπουργείων.
Ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι η 
τύχη της υπό κατασκευή λιγνιτικής 
μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», ενός πρό-
τζεκτ ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που θα 
πρέπει να κλείσει μετά από λειτουργία 
μόλις 5-6 χρόνων, αν αποσυρθεί το 
2028 και εφόσον θα είναι έτοιμη να 
τεθεί σε λειτουργία το 2022, με βάση 
τον υφιστάμενο προγραμματισμό. Ο 
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης έχει 
αφήσει ανοικτά διάφορα σενάρια που 
θα μπορούσαν να της δώσουν παρά-

ταση ζωής (από μετατροπή σε φυσικό 
αέριο, τον συνδυασμό με φωτοβολ-
ταϊκά κ.λπ.), ενώ δεν αποκλείεται να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αποζημίωσης 
της ΔΕΗ για τα λιγνιτικά που θα σβή-
σουν, στο πρότυπο του γερμανικού 
μοντέλου.

Οι ιδιώτες στην καθολική υπηρεσία
Στην υπηρεσία του λεγόμενου «τε-
λευταίου καταφυγίου», δηλαδή στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πε-
λάτες που τους έχουν αποκόψει οι 
εταιρείες τους επειδή δεν είχαν εξο-
φλήσει τον λογαριασμό ρεύματος, θα 
κληθούν πλέον να συμμετάσχουν και 
οι ιδιωτικές εταιρείες προμήθειας. 
Μέχρι σήμερα την υπηρεσία αυτή, 
στην οποία το ρεύμα χρεώνεται ακρι-
βότερα, την παρείχε επί της ουσίας 
μόνο η ΔΕΗ. Από εδώ και πέρα όμως 
θα κληθούν να την προσφέρουν εκ 
περιτροπής οι τρεις εταιρείες προμή-
θειας με τα μεγαλύτερα μερίδια. Πα-
ράλληλα έχει ξεκινήσει προεργασία 
για να σταματήσει ο λεγόμενος «ενερ-
γειακός τουρισμός», δηλαδή ένας 
καταναλωτής με ληξιπρόθεσμους 
λογαριασμούς να μετα-
κινείται σε άλλη εταιρεία, 
χωρίς να έχει εξοφλήσει 
την προηγούμενη. Στό-
χος στη φάση αυτή είναι 
να βρεθεί μια λύση σαν 
αυτή που ακολουθούν οι 
εταιρείες τηλεπικοινω-
νιών και ήδη έχουν ξεκι-
νήσει επαφές μεταξύ της 
ΔΕΗ και των άλλων πα-
ρόχων για την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου. 
Εξάλλου, μειώνεται η 
χρέωση ΥΚΩ στα νυχτε-
ρινά τιμολόγια για τις κα-
ταναλώσεις άνω των 
1.600 kwh το τετράμηνο, 
οι οποίες επιβαρύνονται υπέρμετρα 
σήμερα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η νυκτερινή κατανάλωση ρεύματος, 
ιδιαίτερα για τη θέρμανση.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα για 
την αγορά ηλεκτρισμού εν όψει της 
εφαρμογής του target model τον Ιού-
νιο του 2020, προβλέπεται να προ-
χωρήσουν άμεσα:

* Η εναρμόνιση με τον κανονισμό 
REMIT για τη διαφάνεια στην αγορά 
ενέργειας.
* Η δέσμευση του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας (ΕΝΕΧ) και του ΑΔΜΗΕ ότι 
σε συγκεκριμένο χρόνο θα υλοποιή-
σουν συγκεκριμένα έργα απαραίτητα 
για την εφαρμογή του target model. 
Σε διαφορετική περίπτωση η ΡΑΕ θα 
επιβάλει πρόστιμα.

ΔΕΠΑ
Στη διάθεση του 100% της ΔΕΠΑ 
Υποδομών, δηλαδή του μεριδίου 65% 
του Δημοσίου μαζί με το 35% των 
ΕΛΠΕ, στο μοντέλο μιας συνεργασίας 
των δύο μετόχων όπως είχε συμβεί 
στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, μπορεί 
τελικώς να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τον πλήρη 
ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της εμπορί-
ας από τις υποδομές, που σημαίνει ότι 
τα ΕΛΠΕ δεν θα μπορέσουν να παρα-
μείνουν μέτοχοι και στις δύο εταιρεί-
ες, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη ΔΕΠΑ 
Υποδομών, μετά τον μετασχηματισμό 
της σημερινής ΔΕΠΑ. Έτσι αν τα ΕΛΠΕ 
επιλέξουν να παραμείνουν στη ΔΕΠΑ 

Εμπορίας, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εκχω-
ρήσουν το μερίδιό τους 
στις Υποδομές - και το 
αντίστροφο αν επιλέ-
ξουν να παραμείνουν 
στη ΔΕΠΑ Υποδομών, 
σενάριο μάλλον απίθα-
νο, δεδομένου του εν-
διαφέροντος που έχουν 
εκφράσει τα ΕΛΠΕ για 
την Εμπορία. Στη ΔΕΠΑ 
Υποδομών θα υπαχθούν 
η ΔΕΔΑ, η ΕΔΑ Αττικής 
και η συμμετοχή στην 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης/
Θεσσαλίας. Δημιουργεί-
ται η ΔΕΠΑ Διεθνή Έργα, 

με όλες τις συμμετοχές της σημερινής 
ΔΕΠΑ σε έργα και πρότζεκτ όπως ο 
ελληνοβουλγαρικός αγωγός (IGB) 
κ.λπ. Οι δραστηριότητες που απομέ-
νουν στη ΔΕΠΑ, δηλαδή επί της ου-
σίας τα συμβόλαια προμήθειας, μαζί 
με την ΕΠΑ Αττικής, θα αποτελέσουν 
τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Το Δημόσιο θα διαθέσει, μέσω του 

Εχει ξεκινήσει 
προεργασία για 
να σταματήσει 
ο «ενεργειακός 
τουρισμός», δηλαδή 
ένας καταναλωτής 
με ληξιπρόθεσμους 
λογαριασμούς να 
μετακινείται σε 
άλλη εταιρεία χωρίς 
να έχει εξοφλήσει
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ΤΑΙΠΕΔ, το σύνολο της συμμετοχής 
του, δηλαδή το 65%, τόσο στη ΔΕΠΑ 
Υποδομών όσο και στη ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας, ενώ η ΔΕΠΑ Διεθνή Έργα παρα-
μένει ως έχει (65% Δημόσιο - 35% 
ΕΛΠΕ), προς το παρόν τουλάχιστον. 
Ειδική πρόβλεψη για τους εργαζομέ-
νους στη ΔΕΠΑ δεν περιλαμβάνεται 
στο νομοσχέδιο, στην αρχική του έκ-
δοση τουλάχιστον. Όσον αφορά στις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, στόχος 
είναι το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει όσο 
το δυνατόν πιο σύντομα, προσλαμβά-
νοντας συμβούλους αλλά και αξιοποι-
ώντας τα στοιχεία που διαθέτει από 
τις διαδικασίες που είχαν δρομολογη-
θεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

ΑΠΕ
Το ξεμπλοκάρισμα των 
μεγάλων έργων ΑΠΕ, 
άνω των 250 MW, τα 
οποία δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στους δι-
αγωνισμούς της ΡΑΕ, 
προωθεί, μεταξύ άλλων, 
το νομοσχέδιο για την 
ενέργεια. Οι επενδύσεις 
της κατηγορίας αυτής θα 
μπορούν πλέον να χρη-
σιμοποιούν τη δυνατό-
τητα που παρέχει η ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία και 
να απευθύνονται στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ε.Ε. ζητώντας μεμονωμένη ενίσχυση, 
μέτρο που αφορά στον καθορισμό της 
τιμής διάθεσης της ενέργειας που θα 
παράγουν. Επίσης το νομοσχέδιο θα 
δίνει τη δυνατότητα της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στο 1% της γης υψη-
λής παραγωγικότητας, η οποία θα 
προσδιορίζεται συνολικά σε επίπεδο 
νομού. Μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται 
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας. Παράλλη-
λα το σχέδιο νόμου διευθετεί το θέμα 
της αποζημίωσης των κατόχων σταθ-
μών ΑΠΕ από 1/7/2019. Για τις υβριδι-
κές μονάδες, για τις οποίες εκκρεμούν 
170 αιτήσεις στη ΡΑΕ, προωθείται ο 
διαχωρισμός της τιμολόγησης από την 
αδειοδότηση. Το σκέλος της τιμολό-
γησης θα οριστικοποιηθεί μετά από 
διαβούλευση με τους φορείς για την 

τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση 
υπουργικής απόφασης. Επίσης, για 
την ενεργειακή αναβάθμιση των δη-
μοσίων κτιρίων μέσω του προγράμμα-
τος «Ηλέκτρα» θα δοθεί η δυνατότη-
τα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, 
μέσω των εταιρειών παροχής ενερ-
γειακών υπηρεσιών (ESCO). Συνολικά, 
οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τις 
ΑΠΕ θα ολοκληρωθούν με δύο ακόμα 
πακέτα ρυθμίσεων, εκ των οποίων το 
πρώτο αναμένεται στα τέλη του χρό-
νου και το δεύτερο την άνοιξη του 
2020.
Ειδικότερα, τα μέτρα για τις ΑΠΕ έχουν 
ως εξής:
1. Άποζημίωση Σταθμών ΆΠΕ με ΣΕ-

ΔΠ (Feed In Premium)
 Η ρύθμιση αφορά σε 

103 σταθμούς ΑΠΕ ισχύ-
ος 560MW.
 Επιλύεται μόνιμα πλέ-

ον η αποζημίωση των 
σταθμών ΑΠΕ με ΣΕΔΠ.
 Παράλληλα ρυθμίζεται 

η αποζημίωση αυτών των 
σταθμών ΑΠΕ: άμεσα για 
την παραγωγή από τον 
Ιούλιο του έτους 2019 
μέχρι σήμερα, και εντός 
δύο μηνών από τον νόμο 
για το υπόλοιπο 10% από 
την έναρξη λειτουργίας 
τους έως σήμερα.

2. Δυνατότητα απευθείας συμμετο-
χής ΆΠΕ στην αγορά

Δίνεται η δυνατότητα ταχύτερης υλο-
ποίησης έργων ΑΠΕ χωρίς την ανα-
γκαιότητα επιλογής τους μέσω 
δημοπρασιών της ΡΑΕ και χωρίς 
επιβάρυνση των καταναλωτών μέ-
σω του ΕΤΜΕΑΡ.

3. Σταθμοί ΆΠΕ ισχύος >250MW
 Δίνεται διέξοδος σε πολύ μεγάλα 

έργα ΑΠΕ, πάνω από 250 MW, να 
προχωρήσουν, καθώς λόγω της 
μεγάλης ισχύος, εκ των πραγμάτων, 
δεν επιλέγονται στις ανταγωνιστι-
κές διαδικασίες.

 Το κάθε ένα έργο από αυτά εκτιμά-
ται ότι αποτελεί επένδυση μεγα-
λύτερη των 200 εκ. ευρώ.

 Αυξάνεται σημαντικά η διείσδυση 
των ΑΠΕ στη χώρα προς επίτευξη 
των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων 

που έχουν τεθεί για τη συμμετοχή 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα το 
2030.

4. Εγκατάσταση ΆΠΕ σε Γεωργική 
Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Με τη ρύθμιση επιτρέπεται η εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
σε γεωργική γη υψηλής παραγωγι-
κότητας μέχρι ποσοστού 1%.

5. Άδειες Υβριδικών Σταθμών στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 «Ξεμπλοκάρονται» περίπου 170 αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί στη 
ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παρα-

Το νομοσχέδιο 
θα δίνει τη 
δυνατότητα της 
εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών στο 
1% της γης υψηλής 
παραγωγικότητας, 
η οποία θα 
προσδιορίζεται 
συνολικά σε 
επίπεδο νομού

ενέργεια
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γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
υβριδικούς σταθμούς, χωρίς να 
αναγράφεται στις άδειες η τιμή 
αποζημίωσης των σταθμών αυτών.

 Ήδη λειτουργεί ομάδα εργασίας, σε 
συνεργασία με την αγορά, για τον 
καθορισμό του πλαισίου των υβρι-
δικών σταθμών.

 Το καθεστώς ενίσχυσης νέων υβρι-
δικών σταθμών θα τεθεί άμεσα σε 
δημόσια διαβούλευση.

6. Επιτάχυνση υλοποίησης έργων 
βιοαερίου από ΦΟΔΣΆ

 Επιταχύνονται έργα ηλεκτροπαρα-

γωγής από το παραγόμενο βιοα-
έριο από μονάδες διαχείρισης 
αποβλήτων κατά προσέγγιση της 
τάξεως 1 MW και μεγίστης ισχύος 
4 MW και υλοποιείται πληρέστερα 
το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων.

  Με τα έργα αυτά μειώνονται οι αέ-
ριοι ρύποι και οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και το κόστος διαχεί-
ρισης απορριμμάτων για τους ΟΤΑ 
λόγω του πρόσθετου εσόδου από 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από βιοαέριο.  

«Μέσω ΑΣΕΠ 
οι προσλήψεις, 
διαφορετικά 
δεν δεχόμαστε»

«Όλες οι συμβάσεις, ορισμέ-
νου ή αορίστου χρόνου, να 
περνούν από το ΑΣΕΠ», τονί-
ζει στο «Βusiness Energy» ο 
πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κ. 
Γ. Αδαμίδης (φωτό). «Οτιδή-
ποτε άλλο δεν θα το δεχθού-
με», συμπληρώνει, δίνοντας 
το στίγμα των προθέσεών του 
για τις μελλοντικές κινήσεις 
των εργαζομένων. Όπως είπε 
ο ίδιος «ο κ. Χατζηδάκης ανα-
κοίνωσε όσα είχε πει το 2012 
με το δεύτερο μνημόνιο. Ήδη 
όσοι εργαζόμενοι μπαίνουν 
στη ΔΕΗ πια, προσλαμβάνο-
νται με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. Ποια η διαφορά δη-
λαδή με την άρση της μονιμό-
τητας που εξήγγειλε για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους», δι-
ερωτάται ο κ. Αδαμίδης. «Δια-
φορετικές εργασιακές σχέ-
σεις δεν δεχόμαστε και μο-
ντέλα όπως αυτά που συνέ-
βησαν στον ΟΤΕ έχουν απο-
τύχει». Αναφέρει ακόμα πως 
«εκτός αν συσταθούν κι άλ-
λες θυγατρικές από τη ΔΕΗ, 
διότι το ισχύον καταστατικό 
δεν ισχύει και αντιβαίνει στον 
νόμο». Αναγνώρισε όμως ότι 
ο μέσος όρος ηλικίας των ερ-
γαζομένων είναι μεγάλος, πε-
ρί τα 52 χρόνια. 
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Του Χρήστου Κολώνα

Σ
ε κυρίαρχο καύσιμο μετατρέ-
πεται το φυσικό αέριο για την 
ερχόμενη δεκαετία έως και 
το 2030, οπότε και θα έχει 
ολοκληρωθεί η απολιγνιτο-

ποίηση και η ακόμη μεγαλύτερη διείσ-
δυση των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατα-
νάλωση.  Το κλείσιμο των 14 λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ που ανακοίνωσε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός 
από το βήμα του ΟΗΕ 
καθώς και η αναθεώρηση 
του Εθνικού Σχεδίου για 
την Ενέργεια και το Κλί-
μα με στόχο τη διείσδυ-
ση των ΑΠΕ στο 35% της 
συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, δημιουρ-
γούν αυξημένες ανάγκες 
εναλλακτικής μορφής 
καυσίμου και ιδίως για 
την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτό δεν είναι άλλο από 
το φυσικό αέριο. 

Παράγοντες της αγο-
ράς εκτιμούν ότι η ζήτηση τα επόμενα 
χρόνια αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 
έως 2,5 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ μεγαλύ-
τεροι καταναλωτές εκτιμάται ότι θα πα-
ραμείνουν οι σταθμοί παραγωγής ρεύ-
ματος με καύσιμο το φυσικό αέριο. 
Μάλιστα, ενεργειακοί και βιομηχανικοί 
όμιλοι προχωρούν στην κατασκευή νέ-
ων εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής 
συνολικής ισχύος 4.000 MW. Πρόκειται 
για τη Mytilineos, που πρόσφατα θεμε-
λίωσε την κατασκευή της μονάδας 826 
MW και θα είναι έτοιμη στο τέλος του 
2021, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προετοιμάζε-

ται για τη μονάδα 660 MW στη ΒΙΠΕ 
Κομοτηνής, την Elpedison με εργοστά-
σιο 826 MW στη Θεσσαλονίκη, τον όμι-
λο Κοπελούζου με σταθμό 662 MW στην 
Αλεξανδρούπολη, την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
με μονάδα ισχύος 566 MW και τον όμιλο 
Καράτζη με μονάδα 665 MW στη Λάρι-
σα. Ουσιαστικά όλες αυτές οι νέες μο-
νάδες πρόκειται να αντικαταστήσουν 
τους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ σε 
Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη που 

θα έχουν κλείσει μέχρι το 
2028.Αυτοί παράγουν το 
29% της συνολικής ηλε-
κτρικής ενέργειας, 14.907 
GWh, ενώ η εγκατεστημένη 
τους ισχύς είναι στα 3,9 GW.

Η ζήτηση
Με πρόσφατες δημόσιες 
αναφορές του ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ 
Nicola Battilana εκτίμησε 
ότι η ζήτηση φυσικού αερί-
ου θα ανέβει κατά τουλάχι-
στον 1 δισ. κυβικά μέτρα 
στην ερχόμενη δεκαετία και 
συγκεκριμένα η κατανάλω-

ση από τα περίπου 6 δισ. θα αυξηθεί στα 
8 δισ. κυβικά μέτρα.
Η μεγάλη ζήτηση σε φυσικό αέριο ανοί-
γει τον δρόμο για νέες επενδύσεις. Μά-
λιστα, ο κ. Battilana την άνοδο της κα-
τανάλωσης φυσικού αερίου δεν την 
απέδωσε μόνο στον τομέα της ηλεκτρο-
παραγωγής. 
Μίλησε και για την παροχή (LNG) στα 
πλοία (με υποδομές στα λιμάνια του 
Πειραιά, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, 
του Λαυρίου και της Ραφήνας) καθώς 
και στην ανάπτυξη πρατηρίων φυσικού 
αερίου (CNG) για τα Ι.Χ. οχήματα. «Ο 

ΔΕΣΦΑ πρέπει να προετοιμάσει τις ανα-
γκαίες επενδύσεις ώστε να εκμεταλ-
λευτεί την ευκαιρία που δημιουργείται», 
είπε σε σχετικό συνέδριο και αναφέρ-
θηκε στα έργα ανάπτυξης του δικτύου 
που υλοποιεί ο Διαχειριστής, όπως η 
εγκατάσταση συμπιεστή στους Κήπους, 
που θα έχει δυνατότητα reverse flow, 
αλλά και στα έργα ψηφιοποίησης. Πρό-
σθετα, σημείωσε ότι το small scale LNG 
δεν αφορά μόνο το ΔΕΣΦΑ αλλά όλη 
την αγορά, εκτιμώντας ότι ο ευρωπαϊκός 
νότος έχει πλεονέκτημα σε σχέση με 
τον βορρά, την προοπτική αξιοποίησης 
του LNG στη ναυτιλία ως εναλλακτική 
των καυσίμων χαμηλού θείου.

ενέργεια

Φυσικό αέριο,  
το καύσιμο της 
επόμενης δεκαετίας
Oι «παίκτες» και οι ζυμώσεις στην ελληνική αγορά

Το κλείσιμο των 14 
λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ που 
ανακοίνωσε ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός 
από το βήμα του ΟΗΕ 
στην Νέα Υόρκη 
ανοίγει τον δρόμο 
για την κυριαρχία 
του φυσικού αερίου 
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LNG
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ 
αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες ανα-
βάθμισης της Ρεβυθούσας που έχουν 
αυξήσει τον όγκο των πλοίων που φτά-
νουν στον τερματικό και χαρακτήρισε 
τον σταθμό ως ζωτικό asset για την ελ-
ληνική αγορά.
Υψηλότερη κατανάλωση σε φυσικό αέ-
ριο εκτιμά και ο γενικός διευθυντής της 
Gastrade Κωνσταντίνος Σιφναίος. Το 
στέλεχος της εταιρείας που τρέχει το 
επενδυτικό σχέδιο του FSRU της Αλε-
ξανδρούπολης, βλέπει αύξηση της τάξης 
των 2,5 δισ. κυβικών μέτρων στα επόμε-
να πέντε με επτά χρόνια.Ο κ. Σιφναίος 

παρατηρεί επίσης τη ραγδαία αύξηση 
των εισαγωγών LNG. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, πια αντιστοιχεί στα 2/3 του συνο-
λικού εισαγόμενου αερίου. Είναι ουσι-
αστικά η πρώτη φορά που ξεπερνά το 
αέριο των αγωγών.

Gastrade
Στο πλαίσιο αυτό, το στέλεχος της 
Gastrade με ομιλία του σε συνέδριο 
τόνισε τη σημασία των συνεργειών ανά-
μεσα σε έργα αποθηκευτικά, όπως αυτών 
της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξαν-
δρούπολης. «Φέτος ήταν πολύ καλή 
χρονιά για το LNG στην Ευρώπη και 
αντίστοιχα για την Ελλάδα και τη Ρεβυ-

θούσα, η οποία τους τελευταίους 4 μή-
νες είναι γεμάτη και δεν μπορεί να φέρει 
άλλα φορτία», είπε ο γενικός διευθυντής 
της Gastrade και συνέχισε: «Εάν υπήρ-
χε το FSRU της Αλεξανδρούπολης θα 
μπορούσαμε να φέρουμε και άλλα φορ-
τία ώστε να μειώσουμε το κόστος για 
τον καταναλωτή και την ελληνική οικο-
νομία», σημειώνοντας ότι η Ρεβυθούσα 
και η Αλεξανδρούπολη μπορούν να 
λειτουργούν ανταγωνιστικά και αλλη-
λοσυμπληρωματικά. 
Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του project 
της Αλεξανδρούπολης, η Gastrade φι-
λοδοξεί να ξεκινήσει τη δεύτερη δε-
σμευτική φάση του market test τις επό-
μενες εβδομάδες, ώστε να ολοκληρωθεί 
στο τέλος του έτους και να ληφθεί η 
τελική επενδυτική απόφαση στα μέσα 
του 2020, για να ξεκινήσει η εμπορική 
λειτουργία το 2022. 
Φυσικά, η ΔΕΠΑ, η οποία αποτελεί και 
τον θεματοφύλακα της ενεργειακής 
ασφάλειας της χώρας, δεν θα μπορούσε 
να λείπει από αυτές τις εξελίξεις. 

Ο κ. Κ. Ξιφαράς
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της επι-
χείρησης, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δίνει 
έμφαση στις προσπάθειες για επέκταση 
της χρήσης του φυσικού αερίου, αλλά 
και στη διεθνή παρουσία της εταιρείας 
μέσα από διεθνείς συνεργασίες. Η ΔΕΠΑ 
επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο με-
ρίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό 
αέριο, όπου υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό 
όχι μόνο για τη ΔΕΠΑ αλλά και για τους 
ανταγωνιστές της. Πάντως, ο ανταγωνι-
σμός έχει δυναμώσει στην εγχώρια αγο-
ρά φυσικού αερίου, με τη δημόσια επι-
χείρηση να έχει πέσει σε μερίδιο κάτω 
από το 50%. Ιδίως στην προμήθεια LNG 
η ΔΕΠΑ δεν έχει πια την πρωτοκαθεδρία 
στις εισαγωγές. Το μερίδιό της έχει πέσει 
πάρα πολύ, με τους ιδιώτες κυρίως πα-
ραγωγούς ηλεκτρισμού να εισάγουν 
δικές τους ποσότητες LNG για την κά-
λυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 
Τα μεγάλα ενεργειακά έργα υποδομών, 
όπως ο TAP, το FSRU και ο IGB, αναμέ-
νεται να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
φυσικού αερίου και να προσφέρουν σε 
παραγωγούς και καταναλωτές μεγαλύ-
τερες ευκαιρίες προμήθειας σε ανταγω-
νιστικό κόστος.   
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διεθνή

Saudi Aramco
Η πιο κερδοφόρα 
εταιρεία του κόσμου 
τσιγκουνεύεται τους 
μισθούς…
Του Τάσου Φραγκούλη

Δ
ιευθύνουν την πιο κερδο-
φόρα εταιρεία στον κόσμο, 
επιβλέπουν το 10% της 
παγκόσμιας παραγωγής 
πετρελαίου και οι αποφά-

σεις τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
της τύχης ενός έθνους. Οι απολαβές τους, 
ωστόσο, δεν είναι και τόσο… μεγαλοπρε-
πείς. Ο πετρελαϊκός κο-
λοσσός της Σαουδικής 
Αραβίας, Aramco, είναι 
χρυσωρυχείο για το βασί-
λειο, επιτρέποντας στη 
βασιλική οικογένεια να 
λύνει και να δένει με τα 
πετροδολάριά της. Την 
ίδια ώρα, όμως, η ζωή των 
ίδιων των στελεχών της 
εταιρείας θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί σχετικά με-
τριοπαθής, σε σύγκριση 
τουλάχιστον με άλλους 
συναδέλφους τους… 
Πέρσι, τα ανώτατα διοικη-
τικά στελέχη και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Aramco 
-γύρω στα 17 άτομα συνολικά- έλαβαν 
συνολικές αμοιβές και παροχές ύψους 
περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Ποσό περίπου 50% χαμηλότερο από το 
χρήμα που μοίρασαν οι ανταγωνιστικές 
Exxon Mobil και Chevron στα στελέχη 
και στους διευθυντές τους. 
Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, Αμίν Νάσερ, δεν πήρε πάνω από 5 
εκατ. δολάρια το 2016, καθώς η εταιρεία 

άρχισε να προετοιμάζεται για την εισα-
γωγή της στο Χρηματιστήριο, σημειώνει 
το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με 
γνώση του θέματος. Οι απολαβές του 
Νάσερ έφταναν μετά βίας το 20% εκεί-
νων του διευθύνοντος συμβούλου της 
Exxon, Ρεξ Τίλερσον, την ίδια περίοδο. 
Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη το φορο-

λογικό καθεστώς που ισχύ-
ει στη χώρα και άλλα προ-
νόμια, όπως το γεγονός ότι 
τα στελέχη της Aramco 
έχουν κατοικία με ιδιωτική 
πισίνα, οι αριθμοί είναι μη-
δαμινοί μπροστά στα μεγέ-
θη στα οποία στοχεύει η 
ίδια η εταιρεία. 

Η επιτυχία 
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας 
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν 
προσβλέπει σε μια αποτί-
μηση ύψους 2 τρισ. δολα-
ρίων για την Aramco όταν 
τελικά μπει στο Χρηματι-

στήριο. Και στα ανώτατα κλιμάκια, τα 
ανώτερα στελέχη έχουν εμπεδώσει, εδώ 
και δεκαετίες, ότι η μακροπρόθεσμη επι-
τυχία είναι σημαντικότερη από κάθε άλ-
λη προτεραιότητα. Έχει να κάνει άλλωστε 
με το μέλλον του βασιλείου, όχι με τον 
προσωπικό πλουτισμό. Η Aramco δεν 
έχει δώσει ποτέ στη δημοσιότητα ανα-
λυτικά στοιχεία για τους μισθούς και τις 
γενικότερες απολαβές των στελεχών της 
πέρα από συνολικά ποσά. 

Η ίδια η εταιρεία, δια εκπροσώπου της, 
υποστηρίζει ότι η πολιτική της είναι να 
αμείβει τα διευθυντικά στελέχη της με 
τρόπο που είναι συνεπής με τη στρατη-
γική και τους στόχους της. Αν τελικά 
προχωρήσει η εισαγωγή της εταιρείας 
στο Χρηματιστήριο, η οποία έχει αναβλη-
θεί επανειλημμένα, μπορεί και να ανα-
κοινωθούν περισσότερα στοιχεία και να 
μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος τι ακριβώς 
ισχύει στην καρδιά του σαουδαραβικού 
κολοσσού για τους ανθρώπους που «τρέ-
χουν» το μεγαλεπήβολο όραμά του. 
Στόχος του πρίγκιπα μπιν Σαλμάν είναι 
να βάλει στην εταιρεία και ξένους επεν-
δυτές προκειμένου να στηρίξει το πακέ-
το μεταρρυθμίσεων «Vision 2030». 
Απώτερος στόχος; Η διαφοροποίηση της 

Τα 17 ανώτατα 
διοικητικά στελέχη 
έλαβαν συνολικές 
αμοιβές  ύψους 
περίπου 30 
εκατομμυρίων 
δολαρίων. Ποσό 
50% χαμηλότερο  
από ό,τι δίνουν οι 
ανταγωνιστές της
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οικονομίας, η μείωση της ανεργίας και η 
μείωση της εξάρτησης του βασιλείου από 
το πετρέλαιο. 

Εντυπωσιακά κέρδη
Η Aramco ενέγραψε πέρσι εντυπωσιακά 
κέρδη ύψους 111 δισ. δολαρίων, περισσό-
τερα από όσα πέτυχαν αθροιστικά πέντε 
από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές 
της: οι Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell, 
BP και Total. Και ο στόχος της IPO την 
κάνει, εφόσον φυσικά επιτευχθεί, την 
ακριβότερη δημόσια εταιρεία στον κόσμο, 
με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. 
Τα έσοδα της εταιρείας από το πετρέλαιο 
έχουν επίσης βοηθήσει στη χρηματοδό-
τηση των μελών του Οίκου του Σάουντ, 
η συλλογική καθαρή περιουσία των οποί-

ων υπολογίζεται σε περισσότερα από 100 
δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με 
τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του 
Bloomberg. Ωστόσο, λέγεται ότι τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Aramco 
απορρίπτουν τα -σύμφωνα με τα αμερι-
κανικά πρότυπα- μεγάλα πακέτα απολα-
βών, καθώς και τα μισθολογικά κίνητρα, 
για λόγους που έχουν να κάνουν μάλλον 
με μια ιδιότυπη… κοσμοθεωρία.
«Υπάρχει αυτή η αίσθηση της διαγενεα-
κής ισότητας στη διαχείριση του πετρε-
λαίου της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν 
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποστο-
λής της Aramco», υποστηρίζει ο Τζιμ 
Κρέιν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Baker 
του Πανεπιστημίου Rice για τον κλάδο 
της ενέργειας. Έχει να κάνει με «τη δια-

τήρηση του πετρελαίου για τις επόμενες 
γενιές», προσθέτει. Παρ’ όλα αυτά, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Aramco έχει 
διερευνήσει κατά καιρούς διάφορους 
τρόπους ευθυγράμμισης των απολαβών 
των στελεχών της με τα αμερικανικά και 
ευρωπαϊκά πρότυπα για να γίνει ελκυστι-
κή στους διεθνείς επενδυτές. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο έχει επίσης εξετάσει το 
ενδεχόμενο διάθεσης μετοχών σε όλους 
τους υπαλλήλους της Aramco. 
Εντούτοις, η μισθολογική ψαλίδα που 
χωρίζει την Aramco από άλλες, επίσης 
ελεγχόμενες από το κράτος, μεγάλες 
πετρελαϊκές είναι τεράστια. Όπως φαί-
νεται από στοιχεία που έχουν δημοσιο-
ποιήσει οι ίδιες οι εταιρείες, τα διευθυ-
ντικά στελέχη της ρωσικής Rosneft μοι-
ράστηκαν συνολικά 63,9 εκατομμύρια 
δολάρια το 2018, ενώ την ίδια χρονιά τα 
δώδεκα διοικητικά και διευθυντικά στε-
λέχη της PetroChina πήραν συνολικά 1 
εκατ. δολάρια. Ωστόσο, οι κανόνες και οι 
πρακτικές για τη γνωστοποίηση και ταξι-
νόμηση των απολαβών των στελεχών 
ποικίλλουν σημαντικά από το ένα κράτος 
στο άλλο, κάνοντας δύσκολες τυχόν συ-
γκρίσεις. 

Πολλά προνόμια
Η εργασία στην Aramco, για παράδειγμα, 
συνοδεύεται από πολλά προνόμια πέραν 
των μισθών. Οι θέσεις εργασίας στην 
εταιρεία είναι περιζήτητες. Η πρόσληψη 
στην Aramco μπορεί να γίνει «εισιτήριο» 
για σπουδές στις ΗΠΑ και να εξασφαλίσει 
στον τυχερό υποψήφιο μια μεγάλη και 
σίγουρη καριέρα και τεράστιο κύρος στη 
Σαουδική Αραβία. Τα πράγματα είναι 
ακόμα καλύτερα για εκείνους που φτά-
νουν στις ανώτερες βαθμίδες. Τα σημε-
ρινά, όπως και τα πρώην στελέχη της 
εταιρείας και οι οικογένειές τους, ζουν 
κυρίως στην περιοχή του Αρ-Ραμπιγιά, 
έναν θύλακα γεμάτο πολυτελείς επαύ-
λεις με πισίνες. Την ίδια ώρα, απολαμβά-
νουν το ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προ-
νομίων που προσφέρει η Aramco, όπως 
αυτοκίνητα και σοφέρ, κηπουρούς και 
οικιακές βοηθούς. Οι συμβάσεις των ανω-
τέρων στελεχών περιλαμβάνουν επίσης 
ασφάλιση υγείας για τη σύζυγο ή τις συ-
ζύγους. Ή αλλιώς, όπως λέει ο Κρέιν, «αν 
εργάζεσαι στην Aramco είσαι βασικά ροκ 
σταρ»…   
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σελίδες 

Γράφει ο Σταύρος Χαρίτος 

Μ
νήμες από την μία και 
μοναδική μεγάλη 
επένδυση παραγωγής 
αυτοκινήτων στην Ελ-
λάδα πριν από τρεις 

δεκαετίες φέρνει η αναβολή της 
επένδυσης από την VW στην Τουρ-
κία.
Κάτι που άνοιξε την όρεξη στην ελ-
ληνική κυβέρνηση καθώς η χώρα 
διψάει για άμεσες ξένες επενδύσεις 
που θα φέρουν καλές δουλείες και 
υψηλούς μισθούς για τους εργαζό-
μενους.
Μιλώντας στο “be” ο υπουργός Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δεν απέ-
κλεισε το ενδιαφέρον της χώρας για 
τη συγκεκριμένη επένδυση, σημει-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ NISSAN ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Με το βλέμμα
στην επένδυση
της VW...
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ώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ώρι-
μες ακόμα οι συνθήκες». 
Τον Ιανουάριο του 1979 θεμελιώ-
θηκαν στη βιομηχανική περιοχή του 
Βόλου οι εγκαταστάσεις της μονά-
δας, εκεί όπου αρχικά επρόκειτο να 
δημιουργηθεί το εργοστάσιο κατα-
σκευής των αυτοκινήτων της 
Renault-Peugeot. Για την ανέγερση 
της μονάδας συναρμολόγησης επι-
λέχθηκε μεταξύ άλλων πόλεων ο 
Βόλος, ο οποίος πρόσφερε μία σει-
ρά από πλεονεκτήματα. 
Η συναρμολόγηση ξεκίνησε τον Φε-
βρουάριο του 1980 με το ελαφρύ 
φορτηγό Datsun Pick Up 1600, χω-
ρητικότητας ενός τόνου, ενώ σύντο-
μα ακολούθησε το επιβατηγό Datsun 
Cherry σε δύο εκδοχές: η μία με 
μηχανή 1.000 κ.εκ. και η άλλη με 

μηχανή 1.200 κ.εκ. Το πρώτο έτος 
λειτουργίας (1980) συναρμολογή-
θηκαν 4.685 αυτοκίνητα, η συντρι-
πτική πλειονότητα των οποίων αφο-
ρούσε σε ελαφρά φορτηγά. 

Κερδοφόρα
Τα επόμενα χρόνια η παραγωγή κυ-
μαινόταν μεταξύ 10.000 και 11.000 
μονάδες ετησίως, με εξαίρεση τα 
έτη 1986 και 1987, οπότε η παραγω-
γή ξεπέρασε τις 13.000 μονάδες, 
καθώς και τα έτη 1990 έως 1992 κα-
τά τα οποία η παραγωγή ξεπέρασε 
τις 15.000 μονάδες. Μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980 η παραγωγή 
ήταν η υψηλότερη στη χώρα και κά-
λυπτε σχεδόν τη μισή παραγωγή της 
εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας.
Το 1990 η ΤΕΚΟΜ κατατασσόταν 

στις πενήντα πλέον κερδοφόρες 
βιομηχανίες της ελληνικής οικονο-
μίας. Στην Ελλάδα το κόστος παρα-
γωγής αυτοκινήτων ήταν υψηλό. Η 
εταιρεία παρήγε κάτω από το όριο 
των πραγματικών δυνατοτήτων της, 
το οποίο ανερχόταν στις 36.000 
μονάδες, σε δύο βάρδιες. 
Απευθυνόταν στην περιορισμένων 
δυνατοτήτων ελληνική αγορά, δεν 
έλαβε σημαντικές κρατικές παραγ-
γελίες και δεν πραγματοποίησε εξα-
γωγές. Περιστασιακά μόνον εξήγε 
ορισμένες εκατοντάδες (600) αυ-
τοκίνητα στην Ιρλανδία (1985) για 
να καλύψει ανάγκες της μητρικής 
Nissan. Εκτός από μία παραγγελία , 
περί το 1983, για εβδομήντα αυτο-
κίνητα για τη ΔΕΗ και την αστυνομία, 
δεν έλαβε άλλη κρατική παραγγελία.
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auto news

Ford Puma

Η 
Έκθεση της Φρανκφούρτης 
μάς ξενάγησε στο μέλλον κα-
θώς και στον μαγικό κόσμο της 
ηλεκτροκίνησης. Όμως η ελ-

ληνική Έκθεση αντιστρέφει τους όρους 
και μας μεταφέρει στο σήμερα, σε μο-
ντέλα νέα, με πολλές πρώτες πρεμιέρες, 
ενώ μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή 
σας στην Έκθεση, μπορείτε να παραγ-
γείλετε και να αποκτήσετε το αυτοκίνη-
το που σας ταιριάζει σε διάστημα λίγων 
ημερών. 
Αυτό, άλλωστε, είναι που επιζητά ο αγο-

ραστής: το σήμερα. Και η «Αυτοκίνηση 
Anytime 2019» μας δείχνει το σήμερα. 
Έτσι, λοιπόν, στο πρώην αεροδρόμιο του 
Ελληνικού οι επισκέπτες θα δουν τα τε-
λευταία μοντέλα των εταιρειών Alfa 
Romeo, BMW, Dacia, Ds Automobiles, 
Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, 
Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, 
Seat, Skoda, Smart, Subaru, Volkswagen, 
Volvo.  
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να οδη-
γήσουν μερικά από τα νέα μοντέλα, να 
συγκρίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

τους και να μάθουν τις τιμές, πριν από 
την τελική επιλογή τους. Επίσης, να πλη-
ροφορηθούν τα τελευταία νέα από τον 
χώρο των αξεσουάρ, των ανταλλακτικών, 
των ελαστικών, των λιπαντικών. Πρόβλη-
μα με το πάρκινγκ δεν υπάρχει, καθώς ο 
χώρος είναι άπλετος. Οι ώρες λειτουρ-
γίας της Έκθεσης είναι: Δευτέρα-Παρα-
σκευή 15.00-21.00, Σάββατο-Κυριακή 
10.00-21.00. Η γενική είσοδος έχει δια-
μορφωθεί στα 8 ευρώ, και στα 5ευρώ για 
ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, φοιτητές, παιδιά 
8-12 ετών. 

«Αυτοκίνηση Anytime 2019»

H Ελληνική Έκθεση Αυτοκινήτου
Η καρδιά του αυτοκινήτου στη χώρα μας χτυπά στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού από 9-17 
Νοεμβρίου.
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Τoyota

Αυτόνομα οχήματα 
και μέλλον
Πολλοί λένε ότι η εποχή που τα αυτοκίνητα θα 
«γυρίζουν» στους δρόμους χωρίς οδηγούς 
πλησιάζει… Είναι άραγε έτσι; Τι λέει η Toyota;

Ε
κτός από την ηλεκτροκίνηση, η οποία αποτελεί την 
καθημερινή πλύση εγκεφάλου, καθώς ειδικά στη χώρα 
μας βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση, υπάρχει και ένα 
άλλο γεγονός που μας ξεναγεί στις μετακινήσεις του 

μέλλοντος. Πρόκειται για τα αυτόνομα οχήματα. Η εξέλιξη αυτή 
προχωράει, με διαφορετικούς όμως ρυθμούς απ’ ό,τι η ηλεκτρο-
κίνηση, καθώς διαφορετική είναι και η προσέγγιση. Βλέπετε, οι 
δοκιμές γίνονται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα 
ή, αν υπάρχουν, γίνεται κάτω από συνθήκες τρομερής ασφάλει-
ας. Η Toyota, στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα 
αυτόνομα αυτοκίνητα θα παίξουν βασικό ρόλο στο μέλλον των 
μετακινήσεων, όμως επισημαίνει ότι παρά τα όσα ακούγονται 
κατά καιρούς, καμία εταιρεία δεν βρίσκεται κοντά στην παρου-
σίαση κάποιου μοντέλου με αυτονομία επιπέδου 5.

Εντελώς μόνα τους
Επίπεδο 5 σημαίνει ότι το όχημα κινείται πλήρως αυτόνομο, δεν 
υπάρχουν όργανα, ούτε τιμόνι και πετάλια, μόνο θέσεις επιβα-
τών. Μάλιστα, σε δηλώσεις του ο επικεφαλής του Τμήματος 
Έρευνας και Τεχνολογίας της Toyota σε παγκόσμιο επίπεδο, 
Τζέιμς Κάφνερ, δήλωσε ότι ίσως να μπορούσε να υλοποιηθεί 
κάποιο τέτοιο σύστημα αυτόνομης μετακίνησης κάτω από μια 

σειρά παραμέτρων, όπως το πόση κίνηση έχει, ποια τα όρια για 
τη μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα, ποιος ο τρόπος επιτάχυνσης 
και φρεναρίσματος. Ο κ. Κάφνερ ήταν στο παρελθόν ένα από τα 
μέλη της ομάδας της Google που ανέπτυσσε τα συστήματα αυ-
τόνομης κίνησης της εταιρείας και τώρα είναι υπεύθυνος για το 
Ινστιτούτο Ερευνών που διατηρεί η ιαπωνική μάρκα. Η Toyota 
σχεδιάζει να παρουσιάσει το 2020 αυτόνομο σύστημα επιπέδου 
2, το οποίο θα λειτουργεί «από ράμπα σε ράμπα». Δηλαδή θα 
ενεργοποιείται όταν ο οδηγός μπαίνει σε αυτοκινητόδρομο, όσο 
το αυτοκίνητο κινείται σε αυτόν δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση 
του οδηγού και το σύστημα θα απενεργοποιείται όταν το αυτο-
κίνητο θα βγαίνει από τον αυτοκινητόδρομο.
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Η χειρότερη χρονιά 
της Berkshire  
από το 2009!

 Δεν πρέπει να είναι και πολύ ευ-
τυχής φέτος ο υπερήλικας μεγαλο-
επενδυτής και προσωπικός φίλος 
του Αμερικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ, Warren Buffet. Το 
2020 αποδεικνύεται μία από τις 
τραγικότερες χρονιές για το fund 
του Berkshire. Αν ο S&P, ο εν λόγω 
χρηματιστηριακός δείκτης στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 
κερδίζει πάνω από 20% από την 
αρχή του χρόνου, το fund του 
Buffet κερδίζει μόλις 4,5%.

Ψηλά εκεί, στην 
«κορφή»!

 Ο κ. Κ. Μητσοτάκης ο πρωθυ-
πουργός πραγματικά μπορεί να 
προέρχεται από την αγορά, να έχει 
ασκήσει management αλλά και δι-
αχείριση κεφαλαίων, αλλά δεν 
παύει να είναι αυτό που κάποιοι 
αποκαλούν «πολιτικό ον». Και δεν 
θα μπορούσε να είναι διαφορετικά 
λόγω της οικογενειακής παράδο-
σης, με έναν πατέρα που άφησε 
βαθιά το αποτύπωμά του στην πο-
λιτική ζωή του τόπου με κύριο χα-
ρακτηριστικό τη διορατικότητά 
του.  Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι 
ότι ο κ. Στουρνάρας δεν έχει αρχί-
σει να εισπράττει τα μηνύματα από 
την αγορά. Τραπεζικές πηγές, μά-
λιστα, αναφέρουν ότι ο πρωθυ-
πουργός, εκεί στο βουνό που θα 
ανέβει τα Χριστούγεννα να αποφα-
σίσει τι θα πράξει με τον επόμενο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πά-
ρει την απόφαση και για τον επό-
μενο κεντρικό τραπεζίτη. 

Τελικά ποια είναι 
η Κριστίν Λαγκάρντ; 

 Η 63χρονη Κριστίν Λαγκάρντ ξεκίνησε στις αρχές 
του μήνα τη θητείας στη Φρανκφούρτη -στην έδρα 
της ΕΚΤ με θέα τον ποταμό Main- και είναι η πρώτη γυ-
ναίκα πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι το τελευ-
ταίο βήμα μιας καριέρας που συμπεριλαμβάνει την πρώ-
τη θητεία της ως υπουργού Οικονομικών της Γαλ-
λίας -εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης- και τη θητεία της ως πρώτης γυναίκας επι-
κεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου. Η Λαγκάρντ πέρασε δύο δεκαετίες ως δι-
κηγόρος, και «ανέβηκε» για να γίνει πρόε-
δρος της εταιρείας Baker McKenzie που 
εδρεύει στο Σικάγο. Τώρα θα επιβλέπει το 
δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα του κό-
σμου σε μια ποικιλόμορφη Οικονομία 19 
εθνών, για την οποία μια ενιαία νομισμα-
τική πολιτική φαίνεται μερικές φορές 
ακατάλληλη. Ενώ τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου λήψης αποφάσεων, 
που παρίστανται ως Ευρωπαίοι, όχι ως 
εκπρόσωποι της χώρας τους, αναπό-
φευκτα φέρνουν απόψεις που έχουν ρί-
ζες στην πολιτιστική τους ιστορία. 

Άλλος αέρας
Σε αυτή την πρόκληση, η Λαγκάρντ 
φέρει ένα διαφορετικό σύνολο ικανο-
τήτων από τους προκατόχους της. Είναι 
ο πρώτος επικεφαλής της ΕΚΤ, ούτε εκ-
παιδευμένος ως οικονομολόγος ούτε ως 
κεντρικός τραπεζίτης. Πράγματι, παραδέχε-
ται δημόσια ότι μισεί τα Μαθηματικά. Σε αντίθε-
ση με τον Ντράγκι, ο οποίος σπούδασε με βρα-
βευθέντες με Νόμπελ και βρέθηκε από το Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης στην Κε-
ντρική Τράπεζα της Ιταλίας, η Λαγκάρντ δεν είναι 
πιθανό να «σκάψει» βαθιά στη νομισματική μηχα-
νική και στη νεοκεϊνιστική θεωρία. Αντίθετα, πιθα-
νότατα θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ορδές 
εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για συμβουλές, ενώ πα-
ράγει διπλωματικές λύσεις σε προβλήματα που προ-
καλούν προβλήματα, σύμφωνα με πολλές πηγές που 
μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας, 
ώστε να μπορούν να εκφραστούν ανοιχτά.
Πολύ απλά, η Λαγκάρντ θα δώσει τη λάμψη που τόσο 
λείπει από το γυάλινο αυτό κτίριο της Φραγκφούρτης…
Αν έκοβε και κανένα ευρώ παραπάνω για τη στήριξη των 
προβληματικών Οικονομιών της Ευρωζώνης όπως τόσο 
εύκολα ξοδεύει τα δικά της λεφτά για να αγοράσει ένα 
μοντελάκι Chanel, ακόμα καλύτερα για όλους μας… 

Σ.Κ.Χ.
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Βγήκαν τα κρητικά μαχαίρια 
για την Creta Farms 

 Ακόμα και χτυπήματα κάτω από τη μέση περιλαμβάνει η μάχη διεκδίκησης 
της Creta Farms. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το «Β.Ε.», αμφότερα τα επι-
χειρηματικά σχήματα διεξάγουν τη δική τους μάχη της Κρήτης σε μία προσπά-
θεια να ενισχύσουν τα μερίδια αγοράς τους και ουδείς γνωρίζει μέχρι ποιο ση-
μείο θα φτάσουν. Κύκλοι της αγοράς παρατηρούν ότι η μία πλευρά με δημοσι-
εύματά της στον ηλεκτρονικό Τύπο διασπείρει πληροφορίες και διακινεί φή-
μες για τον έτερο μνηστήρα. Η δε άλλη πλευρά, κινούμενη στο ίδιο μήκος κύ-
ματος, διακινεί πληροφορίες για το τι θα συμβεί στην Creta Farms και τους 
εκατοντάδες εργαζομένους της αν τυχόν οι τράπεζες αποφασίσουν να τη δώ-
σουν σε αυτόν. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι προ ημερών με την 
υπόθεση της Creta Farms ασχολήθηκε προσωπικά και η πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου ζητώντας πιστή εφαρμογή του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την προ-
στασία του επενδυτικού κοινού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18 Νοεμβρίου 
λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών από τους εν-
διαφερομένους και μέχρι τότε θα καταβληθεί προσπάθεια να κρατηθεί στη 
ζωή η εταιρεία με ένεση 4 εκ. ευρώ από τις τράπεζες. 

Ποιος θα είναι 
ο επόμενος 
διοικητής της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος; 

 «Ότι έκανε στον Τσίπρα 
κάνει και στον Μητσοτάκη, 
δεν το βλέπεις»; Αυτό 
ήταν το σχόλιο έμπειρου, 
μπαρουτοκαπνισμένου, 
παλαιού και συνάμα κορυ-
φαίου τραπεζικού στελέ-
χους προς τη στήλη, για 
τον διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Ι. Στουρνά-
ρα. Ο λόγος για το σχέδιο 
Ηρακλής, που θα καθαρίσει 
την Κόπρο του Αυγεία από 
τους ισολογισμούς των 
τραπεζών, και για το οποίο 
τα σχόλια και οι δηλώσεις 
του κ. Στουρνάρα ήταν 
ελαφρώς απαξιωτικά. Του 
τύπου ότι «καλό είναι, αλ-
λά δεν φτάνει». Κανείς, 
όμως, δεν μπήκε στη διαδι-
κασία να ρωτήσει τον κ. 
Στουρνάρα γιατί δεν φτά-
νει μόνος του ο Ηρακλής 
και θα χρειαστεί το σχέδιο 
που ο ίδιος ο κεντρικός 
τραπεζίτης εισηγείτο στην 
προηγούμενη κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και ο τέως 
ΥΠΟΙΚ κ. Ε. Τσακαλώτος 
δεν συζητούσε καν. 

Short list
 Μη σας κάνει εντύπωση. 

Η στήλη πληροφορείται 
εγκύρως ότι ο πρωθυπουρ-
γός έχει καταλήξει ήδη στη 
short list που έχει στο μυα-
λό του. Περιλαμβάνει δε 
τρία ονόματα. Το μικρό 
όνομα του ενός είναι 
Άγης… Τα άλλα δύο ονόμα-
τα είναι των κ.κ. Καραβία 
από τη Eurobank και Μυ-
λωνά από την ΕτΕ. Για να 
δούμε, τι θα δούμε…

QUIZ: 
Ποιος Έλληνας τραπεζίτης, ιδιαίτερα δραστήριος επενδυτικά και συμβουλευτικά, μιλάει απαξιωτικά 
για τους συναδέλφους του που ηγούνται των συστημικών, αποκαλώντας τους «ανθρωπάκια»;

Μποναμάς
  Δεν σταματούν τα δώρα από τα 
ΕΛ.ΠΕ. Προμέρισμα 0,25 ευρώ δια-
νέμει ο όμιλος με προφανή τα οφέ-
λη τόσο για την πλευρά Λάτση, κα-
θώς θα εισπράξει περί τα 30 εκατ. 
ευρώ καθαρά ως μέτοχος του 45%, 
όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο 
που θα εισσρεύσουν στα ταμείου 
του περίπου 20 εκατ. ευρώ, ως μέ-
τοχος του 35%.  Τα κεφάλαια αυτά, 
ειδικά για την πλευρά Λάτση από-
κτούν ιδιαίτερο νόημα ενόψει της 
αύξησης κεφαλαίου στην Lamda 
Development.
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τελευταία 
Τoυ Σταύρου Χαρίτου

Μυτιληναίος – Περιστέρης 
«απέναντι» για το καλώδιο  
της Κρήτης

  ΤΕΡΝΑ και Mytilineos δίνουν το παρόν στο διαγωνισμό 
για τους σταθμούς μετατροπής για τη διασύνδεση Κρή-
της-Αττικής, αξίας 380 εκατ. ευρώ.
Ευάγγελος Μυτιληναίος και Γιώργος Περιστέρης ο καθέ-
νας στον τομέα του, διαθέτουν ομίλους που είναι καθε-
τοποιημένοι και συνδυάζουν την εμπορία με την παρα-
γωγή ενέργειας και την κατασκευαστική δραστηριότητα. 
Βλέπουν μακριά, αφού έχουν μακροπρόθεσμη στρατη-
γική και πραγματοποιούν πρωτοποριακές και διορατικές 
επενδύσεις. Mytilineos και ΤΕΡΝΑ,  οι μεγαλύτεροι  ίσως 
επενδυτές του κλάδου της ενέργειας, τα τελευταία χρό-
νια, συνέχισαν να επενδύουν στρατηγικά και συστημα-
τικά, παρά την κρίση,  αυξάνοντας τα μερίδιά τους στην 
αγορά προμήθειας και στην παραγωγή ενέργειας και 
αναλαμβάνοντας έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Οι δύο ανταγωνιστές, δεν  είναι η πρώτη φορά που βρί-
σκονται απέναντι. Με άλλες κοινοπραξίες, αυτή την πε-
ρίοδο,  διεκδικούν και το διαγωνισμό για τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων στην Ψυττάλεια, προϋπολογισμού 
280 εκατ. ευρώ ( εκεί έχουν κατέβει 3 κοινοπραξίες 
ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΔΕ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΤΕΡ-
ΝΑ-ΣΟΥΕΖ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ)   που τώρα βρίσκεται στο 
στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Στα κοινά των δύο επιχειρηματιών, η διορατικότητα και 
η αποφασιστικότητά τους, να μεγεθύνουν, να κάνουν 
όλο και πιο ανταγωνιστικές διεθνώς  και να ενισχύουν τις 
εταιρείες τους. Και τα έχουν καταφέρει. Μέσα στην κρίση, 
δεν σταμάτησαν να ενισχύονται, κοιτάζοντας μπροστά 
και ανοίγοντας το δρόμο για την νέα ενεργειακή αγορά 
που είναι υπό διαμόρφωση.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού αναμένεται στις πρώτες 
μέρες του 2020…

Σεπόλια
  «Πως και πως», πληροφορούμαι ότι κάπου εκεί στο 

άκρο της Δυτικής Αθήνας στον οργανισμό που αποτελεί 
το τελευταίο κάστρο της προηγούμενης κυβέρνησης, 
περιμένουν κάθε μήνα να τους πάει το Business Energy 
Mag. Σε τέτοιο βαθμό πληροφορούμαι, που έχουν αρχί-
σει και οι… κακιούλες και τα χτυπηματάκια κάτω από την 
μέση εναντίον μας.

ΔΕΗ
  Κι εμείς με την σειρά μας να καλωσορίσουμε τη νέα 

υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ κυρία Σοφία Δήμτσα. 
Σιδεροκέφαλη και… γερό στομάχι, ευχόμαστε…

Πάει πίσω
  Στα τέλη του περασμένου 

μήνα έπρεπε ο σύμβουλος 
αποκρατικοποίησης του 
ΤΑΙΠΕΔ για τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, να ενημερώσει 
την διοίκηση του Ταμείου 
ως προς το αν η πώληση του 
35% θα γίνει μια κι έξω ή 
με δόσεις. Στη συνέχεια, η 
διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έπρε-
πε να ενημερώσει τον 
υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. 
Σταϊκούρα προκειμένου να 
γίονουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τον πρωθυ-
πουργό και τα άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, 
δηλαδή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης ή τον 
αρμόδιο υπουργό για τις επενδύσεις κ. Α. Γεωργιάδη. Δεν 
έχει γίνει τίποτε απ’ όλα και η εκτίμηση κορυφφαίων πη-
γών του Ταμείου είναι ότι η διαδικασία που θα ακολου-
θηθεί θα πρέπει να μας απασχολήσει το 2020.
Πάντως, τα αποτελέσματα του ομίλου των ΕΛΠΕ ενθου-
σίασαν τους διαχειριστές και τους αναλυτές, αν και πολ-
λά αναμένεται να παιχτούν με το ποσοστό στην ΔΕΠΑ, 
που, επίσης, τελεί υπό πώληση. 

Novartis
  H στήλη πληροφορείται ότι δεν θα πλήξουμε καθόλου 

στα περί στοιχειοθέτησης της σκευωρίας στην υπόθεση 
της Novartis. Μάλιστα, λέγεται, ότι οι προηγούμενοι κα-
τήγοροι, ούτε καν διανοούνται τι θα σκάσει το επόμενο 
διάστημα. Ήδη, η αρχή έγινε με την δημοσίευση εγγρά-
φουν από την «Καθημερινή»…

NEO DS 7 CROSSBACK

Η τόλµη οδηγεί στην υπεροχή

ªøåäéáóíÛîï çéá Þìïù÷ ôïù÷ ïòáíáôéóôÛ÷ ëáé ðòöôïðÞòïù÷. ¡éá Þìïù÷ áùôïà÷ ðïù ðáõéÀúïîôáé íå ëáõåôÝ ëáéîïôÞíï ðïù 
áðïçåéñîåé ôèî ïäèçéëÜ ôïù÷ åíðåéòÝá. Æï DS 7 CROSSBACK óèíáôïäïôåÝ ôï íÛììïî ôè÷ ðïìùôåìïà÷ ëáôèçïòÝá÷ ôöî SUV. 
ªàçøòïîï, óøåäéáóôéëÀ áîáôòåðôéëÞ ëáé ðéóôÞ óôè æéìïóïæÝá ôè÷ DS AUTOMOBILES, íå Àòéóôè ðïéÞôèôá ùìéëñî, ùðÛòôáôè 
Àîåóè ëáé ôåøîïìïçéëÜ ùðåòïøÜ. To ðîåàíá ôè÷ AVANT - GARDE åÝîáé åäñ, óôèî ðéï ëùòÝáòøè íïòæÜ ôïù. 

ºìåÝóôå Ûîá test drive óôï DS Store Athens. ¤. ºèæéóÝá÷ 240-242, ÌáìÀîäòé, Æèì.: 210 6700400.
°ðïìáàóôå ôè íïîáäéëÜ åíðåéòÝá DS, íÛóá áðÞ ôé÷ ùðèòåóÝå÷ ONLY YOU: 5 øòÞîéá åççàèóè, 5 øòÞîéá DS Assistance ëáé ðòïîïíéáëÞ åðéôÞëéï 2,9% 
(ðìÛïî åéóæ. ôòáð. 0,6%).

»éëôÜ ëáôáîÀìöóè ëáé åëðïíðÛ÷ CO2 DS 7 CROSSBACK: áðÞ 4,0 Ûö÷ 5,9 lt/100km ëáé áðÞ 102 Ûö÷ 135 gr/km.

www.dsautomobiles.gr



NEO DS 7 CROSSBACK

Η τόλµη οδηγεί στην υπεροχή

ªøåäéáóíÛîï çéá Þìïù÷ ôïù÷ ïòáíáôéóôÛ÷ ëáé ðòöôïðÞòïù÷. ¡éá Þìïù÷ áùôïà÷ ðïù ðáõéÀúïîôáé íå ëáõåôÝ ëáéîïôÞíï ðïù 
áðïçåéñîåé ôèî ïäèçéëÜ ôïù÷ åíðåéòÝá. Æï DS 7 CROSSBACK óèíáôïäïôåÝ ôï íÛììïî ôè÷ ðïìùôåìïà÷ ëáôèçïòÝá÷ ôöî SUV. 
ªàçøòïîï, óøåäéáóôéëÀ áîáôòåðôéëÞ ëáé ðéóôÞ óôè æéìïóïæÝá ôè÷ DS AUTOMOBILES, íå Àòéóôè ðïéÞôèôá ùìéëñî, ùðÛòôáôè 
Àîåóè ëáé ôåøîïìïçéëÜ ùðåòïøÜ. To ðîåàíá ôè÷ AVANT - GARDE åÝîáé åäñ, óôèî ðéï ëùòÝáòøè íïòæÜ ôïù. 

ºìåÝóôå Ûîá test drive óôï DS Store Athens. ¤. ºèæéóÝá÷ 240-242, ÌáìÀîäòé, Æèì.: 210 6700400.
°ðïìáàóôå ôè íïîáäéëÜ åíðåéòÝá DS, íÛóá áðÞ ôé÷ ùðèòåóÝå÷ ONLY YOU: 5 øòÞîéá åççàèóè, 5 øòÞîéá DS Assistance ëáé ðòïîïíéáëÞ åðéôÞëéï 2,9% 
(ðìÛïî åéóæ. ôòáð. 0,6%).

»éëôÜ ëáôáîÀìöóè ëáé åëðïíðÛ÷ CO2 DS 7 CROSSBACK: áðÞ 4,0 Ûö÷ 5,9 lt/100km ëáé áðÞ 102 Ûö÷ 135 gr/km.

www.dsautomobiles.gr




