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ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στην παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, υλοποιώντας παράλληλα πρωτοποριακά έργα περιβάλλοντος, που 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 1.500 MW, αποτελεί 
τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, 
αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία 
στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δις ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει 
να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω του 1,5 δις ευρώ και στόχο τα 2000 MW 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προς όφελος της χώρας, των εκατοντάδων εργαζόμενων και συνεργατών μας και των 
χιλιάδων μετόχων που μας εμπιστεύονται.

Έργα Αιολικής Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά  Έργα

Υδροηλεκτρικά  Έργα Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου

Αιολικό Πάρκο νησίδας «Αγίου Γεωργίου»
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editorial

Σ
το τεύχος που κρατάτε 
στα χέρια σας γίνεται μία 
διεξοδική ανάλυση των 
παραγόντων που καθι-
στούν το περιβάλλον στο 

οποίο ενυπάρχει η χώρα, ιδιαίτερα 
εύφλεκτο. Και, κυρίως, αναδεικνύ-
εται το γιατί έχουμε μείνει πίσω 
στην ιστορία της εκμετάλλευσης 
των υδρογονανθράκων από την 
εποχή του Πρίνου, στην Καβάλα. 
Είναι αλήθεια αυτό που έχει κατα-
γραφεί, ότι στα ανατολικά μας σύ-
νορα δεν γειτονεύουμε ούτε με την 
Ελβετία αλλά ούτε και με τη Σουη-
δία. Συνορεύουμε με έναν δύστρο-
πο γείτονα, ο οποίος νομίζει ιστο-
ρικά ότι δικαιούται 
ένα ευρύ κομμάτι γης 
και θάλασσας. Τυχαί-
νει, όμως, με τούτο 
τον γείτονα που μας 
έλαχε εδώ και 560 
χρόνια, να είμαστε, 
στα χαρτιά τουλάχι-
στον, σύμμαχοι μιας 
ευρύτερης στρατιω-
τικής συμμαχίας που 
προέκυψε μετά το 
πέρας του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέ-
μου. ΝΑΤΟ, λέγεται 
αυτή η συμμαχία. 

Ο σύμμαχος αυτός, 
όπως παραδέχονται 
εχθροί και φίλοι, μπορεί να εκτεί-
νεται από το Αιγαίο Πέλαγος μέχρι 
την Αρμενία και τη Μογγολία και 
από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το 
Ιράκ, αλλά δεν έχει νερό να πλύνει 
τα χέρια του. Ή, για να το γράψουμε 
πιο εύσχημα, δεν έχει νερό για να 
κάνει τις δικές του έρευνες σε υδρο-
γονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο ή ό,τι άλλο κρύβει ο βυθός 
της Μεσογείου. Παρεμβάλλονται 
τα δικά μας νησιά που δημιουργούν 
το πρόβλημά του και, βεβαίως, πα-
ρεμβαίνει μία ολόκληρη χώρα, η 
Κύπρος. Το βόρειο κομμάτι της Κύ-
πρου, παγκοσμίως, έχει 
«νομιμοποιηθεί» μόνο 
από τον γείτονά μας. Δη-
λαδή έχει αναγνωριστεί 
ως κρατική οντότητα. Κι 
εκεί πατάει, για να προ-
βάλλει τις αξιώσεις του 
στην Κυπριακή ΑΟΖ που, 
ούτως ή άλλως, εκτείνε-
ται νοτίως της Βορείου 
Κύπρου. 

Αν αυτά σάς 
φ α ί ν ο ν τ α ι 
«κάπως», που 
να δείτε πώς 
θα σας φαίνο-
ν τ α ν  α ν  τ α 
έλεγαν Έλλη-
νες ή Ελληνο-
κύπριοι managers και με-
γαλοστελέχη πετρελαϊ-
κών εταιρειών που έχουν 
δουλειές σε ολόκληρο 
το φάσμα της μεσογεια-
κής λεκάνης. 
Την Τουρκία θα τη βρί-
σκουμε μπροστά μας, 
ισχυρίζονται οι αναλυτές, 
όσο δεν παραχωρούμε 

κάτι. Κάτι από τα πετρέλαια και τον 
ορυκτό πλούτο του Αιγαίου και της 
θάλασσας πέριξ της Κύπρου. Όμως, 
ο Τούρκος γείτονας γίνεται αψύς 
και παρορμητικός, όταν βιώνει δι-
πλωματικά τη μία ήττα μετά την 
άλλη. Τα πτώματα γυρίζουνε σωρη-
δόν μέσα σε σάκους από το Ιντλίμπ 
της Βόρειας Συρίας. Και υποτίθεται 

ότι είναι και σύμμαχος με τη Ρωσία. 
Το παιχνίδι στη Λιβύη δεν βγαίνει. 
Ο Ρώσος σύμμαχος (σ.σ. όρα λυκο-
φιλία) χρηματοδοτεί τον αντίπαλο 
του Ερντογάν στη χώρα του μακα-
ρίτη Μουαμάρ Καντάφι.

Στη Μεσόγειο πλέον 
καταπλέουν γαλλικά 
και αμερικανικά αε-
ροπλανοφόρα. Η πίε-
ση ισχυρή. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, η 
ανάδειξη της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη ως 
πυλώνα σταθερότη-
τας έλκει επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Από 
συμμάχους και από 
κερδοσκόπους. 
Η ευκαιρία της Ελλά-
δας είναι να τρέξει 
γρήγορα. Δύο μήνες 
πριν από τούτες εδώ 
τις σελίδες γράφαμε 
ότι θα πρέπει να ανα-

ζητηθούν συμμαχίες με την αντιπο-
λίτευση στη Λιβύη. Χαιρόμαστε που 
εισακουστήκαμε. Ακόμα κι αν δεν 
πήγαμε στη διάσκεψη του Βερολί-
νου. Τώρα γράφουμε ότι θα πρέπει 
να τρέξουμε τις γεωτρήσεις σε 
Ήπειρο, Ιόνιο και Κρήτη. Δημιουρ-
γούμε τα δικά μας τετελεσμένα στη 
δική μας γη και στη δική μας θάλασ-
σα. 

Δεν γίνεται, για παράδειγμα, η ελ-
ληνικών συμφερόντων Energean 
να τρυπάει μέσα σε λίγους μήνες 
από τη στιγμή που της ανατέθηκε 
το οικόπεδο στο Ισραήλ και στην 
Ελλάδα να περνούν χρόνια. 
Ή είμαστε περιφερειακή και ήρεμη 
δύναμη ή δεν είμαστε… 

Γιατί πρέπει να τρέξουμε μέσα στο 2020

Tην Τουρκία 
συνεχώς θα τη 
βρίσκουμε μπροστά 
μας, ισχυρίζονται 
οι αναλυτές, όσο 
δεν παραχωρούμε 
κάτι. Κάτι από τα 
πετρέλαια και τον 
ορυκτό πλούτο του 
Αιγαίου και της 
θάλασσας πέριξ της 
Κύπρου.

Η ευκαιρία της 
Ελλάδας είναι να 
τρέξει γρήγορα 
όλες τις γεωτρήσεις 
σε  Ήπειρο, Ίόνιο 
και Κρήτη και με 
αυτόν τον τρόπο 
να δημιουργούμε 
τα δικά μας 
τετελεσμένα στη 
δική μας γη και στη 
δική μας θάλασσα. 
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Οne off μείωση 25% της προκαταβολής 
φόρου στις επιχειρήσεις τον Ιούνιο 
Ξανά στο τραπέζι η μείωση του συντελεστή στο 20% από φέτος

Τ
ο στοίχημα της ανάπτυξης 
είναι αποφασισμένη να κερ-
δίσει η κυβέρνηση και μά-
λιστα με δυναμικό τρόπο, 
αφού από τον Ιούνιο ανα-

μένεται να ισχύσει μείωση προκατα-
βολής φόρου για τις επιχειρήσεις πε-
ρίπου κατά 25%. Που σημαίνει ότι η 
κυβέρνηση θα «χορηγήσει» κεφάλαιο 
κίνησης της τάξης των 650 εκατ. ευρώ, 
αν δεχθούμε ότι τα έσοδα από την 
προκαταβολή φόρου των επιχειρήσε-
ων αντιστοιχούν στο μέγεθος των 2,6 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πη-
γές, οι συζητήσεις με τους δανειστές 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
πια, προκειμένου να αποδεχθούν τη 
διάθεση των επιστροφών από τα ΑNFAs 
και τα SMPs, ένα μέρος τους, και συ-
γκεκριμένα η δόση του Ιουνίου, να 
κατευθυνθεί προς την περαιτέρω ελά-
φρυνση των επιχειρήσεων. Η μείωση 
της προκαταβολής φόρου κατά 25% 
αναμένεται ότι θα είναι για φέτος. Χα-
ρακτηριστικά, όπως τόνισε κορυφαία 
πηγή στο οικονομικό επιτελείο, θα 

είναι one off. Και αυτό διότι τα έσοδα 
των ANFAs και SMPs που καταβάλλο-
νται εντός της χρονιάς κι ενώ τελεί 
υπό εκτέλεση ο Προϋπολογισμός, δεν 
προκαλούν δέσμευση. Μέχρι σήμερα 
η διάθεσή τους κατευθυνόταν στην 
αποπληρωμή του χρέους. Με τα χαμη-
λά επιτόκια των ελληνικών δεκαετών 
ομολόγων, 1,16% χθες και 1,60% η 
απόδοση του 15ετούς, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση 
δεν κατατρύχεται από το άγος των 
υπερπλεονασμάτων, όπως η προηγού-
μενη, επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών για την ενδυνάμωση της 
ανάπτυξης, αλλά και το να ξεπεραστεί 
ο στόχος του 2,8%, που προβλέπεται 
στον Προϋπολογισμό. 
«Αν πείσουν οι επιχειρήσεις ότι θα 
διαθέσουν τα κεφάλαια αυτά για επεν-
δύσεις και για την πρόσληψη προσω-
πικού, θα εξεταστεί γενναιότερη μεί-
ωση της προκαταβολής φόρου την 
επόμενη χρονιά».
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα προκατα-
βάλουν λιγότερα 650 εκατ. ευρώ για 
το 2021 με βάση τα εισοδήματα που 
δήλωσαν το 2020 και αφορούσαν στο 

2019.  Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση, 
όπως τονίζεται, δεν έχει ξεκαθαρίσει 
αν θα συνεχίσει στη μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή και φέτος αντί 
το 2021. Μέχρι στιγμής φαινόταν να 
κυριαρχεί η άποψη περί μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών. Πλην, όμως, 
η κυβέρνηση θέλει νέες επενδύσεις, 
κυρίως από το εξωτερικό. Που σημαί-
νει ότι η μείωση του φορολογικού 
συντελεστή στα επίπεδα του 20% 
καθιστά τη χώρα επενδύσιμη. Δεν 
αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, να υπάρξει και μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και 
του φορολογικού συντελεστή στο 
22%. Η χρονιά μόλις ξεκίνησε, εξη-
γούν οι ίδιες πηγές, και πως καλά-κα-
λά δεν έχει κλείσει ακόμα ο Προϋπο-
λογισμός του 2019. 
Πηγές της αγοράς, πάντως, ΣΕΒ και 
Ελληνική Παραγωγή, έχουν ταχθεί σε 
αυτή τη φάση υπέρ της μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών, αφού το συ-
γκεκριμένο μέτρο βοηθά και τις ζημι-
ογόνες επιχειρήσεις, ενώ το τελικό 
προϊόν καθίσταται περισσότερο αντα-
γωνιστικό. 

θέμα
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Του Γιάννη Κανουπάκη

Γ
ια άλλη μία φορά το απρόβλε-
πτο λειτουργεί ως παράγων 
αστάθειας, σε κοινωνικο-οι-
κονομικό επίπεδο. Το 2020 
ξεκίνησε με τον κορωναϊό να 

απειλεί την παγκόσμια ισορροπία. Ο κι-
νεζικός δράκος μεταλλάσσεται και βγά-
ζει τις φλόγες του, προκαλώντας τρόμο 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο κλείσιμο 
του Ιανουαρίου, ο ιός εξαπλώθηκε στη 
Wall Street, βάζοντας φρένο στο ράλι 
και τα αλλεπάλληλα ρεκόρ, με τον Dow 
Jones να χάνει όλα τα κέρδη που είχε 
εξασφαλίσει από τις αρχές του έτους. 
Τα ταμπλό «κοκκίνισαν» και στην Ευρώ-
πη, στις 28 Ιανουαρίου, με τον πανευ-
ρωπαϊκό STOXX 600 να χάνει κεφαλαι-
οποίηση σχεδόν 180 δισ. 
ευρώ (198 δισ. δολάρια). 
Σύμφωνα με υπολογι-
σμούς του Bloomberg, 
από τις 20 Ιανουαρίου 
οι μετοχές, διεθνώς, 
έχασαν 1,5 τρισ. από την 
αξία τους…

Και να σκεφτεί κανείς 
ότι το 2003 η κρίση με 
την επιδημία SARS είχε 
κοστίσει στις διεθνείς 
αγορές μόλις 40 δισ. 
δολάρια… Στην παρού-
σα φάση, οι αναταράξεις 
στις αγορές οδήγησαν 
το πετρέλαιο σε ναδίρ τριών μηνών και 
τους επενδυτές σε χρυσό και κρατικά 
ομόλογα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
χρήμα θα κάνει τον κύκλο του, θα «πάει» 
αλλού -και το 2004 ανέκαμψαν οι αγο-
ρές-, ωστόσο οι πιέσεις στους πιο αδύ-
ναμους παίκτες είναι πάντα δεδομένες. 
Να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι κυρίαρ-
χη δύναμη, που επηρεάζει το παγκόσμιο 
εμπόριο και την παγκόσμια ανάπτυξη. 

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ από πολέμιος της 
Κίνας έγινε ξαφνικά «ανθρωπιστής» και 
δήλωσε ότι της προσφέρει κάθε βοήθεια 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία, 
ενώ, βεβαίως, είχε ήδη προαναγγείλει 
την υπογραφή μιας μεγάλης συμφωνίας 
με το Πεκίνο. Και, να, στον αντίποδα, ο 
Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Γου-
ίλμπουρ Ρος, απελευθέρωσε στο προ-
σκήνιο το «βακτήριο» της επιβολής 
δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και 
παρά το γεγονός ότι Ουάσιγκτον και 
Βρυξέλλες εμμένουν στον στόχο για 
την επίτευξη μιας νέας εμπορικής συμ-
φωνίας (…μπλα μπλα μπλα). Όλα μπο-
ρούν να αλλάξουν, λοιπόν, προς το καλό 
ή το κακό ανά πάσα στιγμή στο παγκο-

σμιοποιημένο περιβάλλον 
που ζούμε, από έκτακτα 
γεγονότα κάθε είδους και, 
πάντως, συνδεόμενα με γε-
νικότερες εξελίξεις που εί-
ναι δυνατό να τις ενισχύσουν 
ή να τις επιβαρύνουν. 

Οι ιώσεις, λοιπόν, είναι στην 
ημερήσια διάταξη. Στη Γερ-
μανία, τον Ιανουάριο, το επι-
χειρηματικό κλίμα παρουσί-
ασε απροσδόκητη επιδεί-
νωση, γεγονός που αποκα-
λύπτει πως η προσπάθεια 
της μεγαλύτερης ευρωπαϊ-
κής οικονομίας να αφήσει 

πίσω της τις μεγάλες προκλήσεις, οι 
οποίες την ανάγκασαν να κατεβάσει 
απότομα ταχύτητα πέρσι, δεν θα είναι 
εύκολη - ο σχετικός δείκτης του Ifo υπο-
χώρησε στις 95,9 από 96,3 μονάδες τον 
Δεκέμβριο, κόντρα στις προσδοκίες που 
είχαν εκφραστεί σε poll του Reuters για 
άνοδό του στις 97 μονάδες. 

Στη δική μας γειτονιά, έχουμε το μό-

νιμο πρόβλημα, το «κακό σπυρί» εξ 
Ανατολών. Με την αρχή του 2020 η… 
αρρώστια αυτή είχε και πάλι έξαρση. 
Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η 
παροχή βοήθειας από Ε.Ε. και ΗΠΑ δεν 
είναι δεδομένη, ο δε Τραμπ ως Πόντιος 
Πιλάτος είπε στον Ερντογάν «βρείτε τα 
με την Ελλάδα»… 

Και ενώ απευχόμαστε να γίνουμε μέ-
ρος του προβλήματος με τη Λιβύη, όλα 
έγιναν ένα κουβάρι και μοιραία -όπως 
πάντα- το Λιβυκό Πέλαγος έστειλε τα 
κύματα της νοτιαδούρας μέχρι το Αιγαίο. 
Υφαλοκρηπίδες αμφισβητήθηκαν εκ 
νέου, οι γνωστές διεκδικήσεις της Τουρ-
κίας επικαιροποιήθηκαν, ζητήθηκαν 
μάλιστα και διόδια από τον Πρόεδρο της 
«γείτονος» για τον EastMed με δικαιο-
λογητική βάση το έκνομο μνημόνιο 
Άγκυρας-Τρίπολης… Σε αττικό επίπεδο, 
στο μεταξύ, επικράτησε ακινησία, χωρίς 
«πυρετούς» στο μόνο πεδίο που επιθυ-
μούμε, στο επενδυτικό. Όχι, στο Ελλη-
νικό δεν κινήθηκαν ακόμη οι μπουλντό-
ζες. Από την άλλη, ο Γάλλος υπουργός 
Οικονομικών, Μπρινό Λεμέρ, μας είπε 
πως οι γαλλικές επιχειρήσεις πρέπει να 
επενδύσουν στην Ελλάδα, μια χώρα που 
ανακάμπτει χάρη στο «πολιτικό θάρρος» 
της σημερινής κυβέρνησης και του πρώ-
ην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (ση-
μειώστε το τελευταίο…). Επί του παρό-
ντος, ο τζίρος στον οποίο μπορούμε να 
ελπίζουμε είναι στο καρναβάλι!

Σε όλο αυτό το ιογενές σκηνικό τον 
πρώτο μήνα του έτους πληροφορηθή-
καμε, εκτός των άλλων, ότι είναι πιθανό 
να κατασκευάστηκε από αρχαίους Έλ-
ληνες το Στόουνχεντζ; Who cares? Εκτός 
αν σκοπεύουμε να προβάλουμε διεκδι-
κήσεις εδαφών στη Βρετανία, ειδικά 
τώρα που βγαίνει από την Ε.Ε.. 

 Όλα μπορούν να 
αλλάξουν προς το 
καλό ή το κακό ανά 
πάσα στιγμή στο 
παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον που 
ζούμε, από έκτακτα 
γεγονότα κάθε 
είδους συνδεόμενα 
με εξελίξεις που 
είναι δυνατό να τις 
ενισχύσουν.

Ιογενής χρονιά η φετινή 
από κάθε άποψη…

άποψη
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Της  Μανταλένας Πίου

Δ
ιαμορφωτές αγοράς 
-marketmakers-, φο-
ρείς συλλογικής εκπρο-
σ ώ π η σ η ς  - a g g r e -
gators-, ενεργειακές 

κοινότητες είναι λίγοι μόνον από τους 
νέους όρους αλλά και τις νέες δρα-
στηριότητες που γεννιούνται στην 
αγορά ηλεκτρισμού με το target 
model και την επέκταση των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η μία μετά 
την άλλη, οι μεγαλύτερες εναλλα-
κτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, από τα ΕΛΠΕ 
ως τον όμιλο Μυτιληναί-
ου, την ΤΕΡΝΑ, την NRG 
και άλλες, ετοιμάζονται 
πυρετωδώς για να δώ-
σουν το «παρών» στη 
νέα χονδρεμπορική αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργει-
ας, στην οποία πλέον 
συμμετέχουν και οι ΑΠΕ. 

Πρόσφατα, κορυφαίο 
στέλεχος της NRG, εται-
ρείας του ομίλου της 
Motor Oil, δήλωσε ότι η 
εταιρεία ετοιμάζεται να 
δραστηριοποιηθεί δυνα-
μικά στην αγορά πιστο-
ποιητικών προέλευσης και ως 
aggregator, δηλαδή ως εκπρόσωπος 
στις αγορές πολλών μονάδων ΑΠΕ. 
Το νέο σχήμα περιλαμβάνει τη δια-
χείριση και πώληση εγγυήσεων προ-
έλευσης ηλεκτρισμού, την εκπροσώ-
πηση στην υφιστάμενη αλλά και στις 
μελλοντικές ενεργειακές αγορές, 
που δημιουργούνται με το target 
model, καθώς και στις διμερείς συ-
ναλλαγές ενέργεια, 

Aξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά 

εγγυήσεων προέλευσης, που τώρα 
πάει να δημιουργηθεί στη χώρα μας, 
είναι πολύ δυναμική στην Ευρώπη, 
εξαιρετικά ανταγωνιστική, με ζήτηση 
που έφθασε το 2019 στις 550 TWh. 
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι το 76% 
της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ 
στην Ε.Ε. αξιοποιήθηκε με εγγυήσεις 
προέλευσης. Στην Ελλάδα, το 2019 
εγγυήσεις προέλευσης χρησιμοποι-
ήθηκαν μόλις για 1,6 TWh, δηλαδή 
για το 15% της παραγόμενης ενέρ-
γειας και αφορούσαν κυρίως μετα-

φορά ενέργειας από πα-
ραγωγούς που είναι και 
προμηθευτές. Ταυτό-
χρονα, στη ΡΑΕ κατατί-
θενται αιτήσεις για τη 
λειτουργία φορέων συλ-
λογικής εκπροσώπησης 
(ΦΟΣΕ). Τα Ελληνικά 
Πετρέλαια έχουν κατα-
θέσει αίτηση για άδεια 
εκπροσώπησης παραγω-
γών ΑΠΕ, συνολικής 
ισχύος 300 ΜW. Πρώτη 
τον δρόμο προς την κα-
τεύθυνση αυτή έδειξε 
η Optimus Energy, στην 
οποία μετέχει η ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή, ενώ ο όμι-

λος Μυτιληναίου έχει λάβει άδεια 
λειτουργίας ως aggregator για συνο-
λική ισχύ 500 MW. Οι πράσινοι 
aggregator είναι εκείνοι που θα ανα-
λάβουν να εκπροσωπούν τους μεμο-
νωμένους σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρισμού από ΑΠΕ στις νέες αγορές 
(προημερήσια, ενδοημερήσια και 
προθεσμιακή καθώς και στην αγορά 
εξισορρόπησης) στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του target model. Είναι 
ο νέος τρόπος οργάνωσης της αγοράς 
μαζί με τη σημαντική αύξηση του 

μεριδίου των ΑΠΕ και την αναμενό-
μενη περαιτέρω ανάπτυξή τους, που 
οδηγούν υποχρεωτικά τους παραγω-
γούς πράσινης ενέργειας στον αντα-
γωνισμό έξω από το προστατευτικό 
περιβάλλον των επιδοτήσεων, των 
οικονομικών ενισχύσεων και της προ-
τεραιότητας. 

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν 
ότι στο νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, 
που αναμένεται να κατατεθεί εντός 
του Φεβρουαρίου στη Βουλή, θα κα-
ταργείται και το καθεστώς προτεραιό-
τητας, που είχε χορηγηθεί με προη-
γούμενο νόμο στις ενεργειακές κοι-
νότητες, έναν θεσμό που δίνει τη 
δυνατότητα δημιουργίας μικρής μονά-
δας ΑΠΕ, από μεμονωμένους ενδια-
φερόμενους, π.χ. από τους κατοίκους 
μίας περιοχής κ.λπ. Ο λόγος δεν είναι 
άλλος από την προσπάθεια να εντα-
χθούν όλες οι δραστηριότητες ΑΠΕ 
στον ανταγωνισμό. Πρόκειται, όμως, 
για μία διαδικασία αρκετά πολύπλοκη, 
καθώς η συμμετοχή στις νέες αγορές 
απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εξειδι-
κευμένα πληροφορικά συστήματα, 
γνώσεις και εμπειρία για να μπορέσει 
ο κάθε παραγωγός ενέργειας να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά σε αυτήν. 
Η προσαρμογή στο νέο μοντέλο είναι 
απαιτητική ακόμα και για τις μεγάλες 
καθετοποιημένες εταιρείες παραγωγής 
ηλεκτρισμού. Πολύ δε περισσότερο 
για τους παραγωγούς ΑΠΕ, πολλοί από 
τους οποίους, ιδιαίτερα στα φωτοβολ-
ταϊκά, είναι μικρές μονάδες και δεν 
έχουν καμία τέτοια εμπειρία και τεχνο-
γνωσία. Αυτό το κενό αλλά και όλες 
τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η 
νέα οργάνωση της χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρισμού έρχονται να κα-
λύψουν οι νέες δραστηριότητες. 

Το επόμενο play στην ενέργεια  
είναι οι ενεργειακές κοινότητες 

Η μία μετά την άλλη, 
οι μεγαλύτερες 
εναλλακτικές 
εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 
ετοιμάζονται 
πυρετωδώς για 
να δώσουν το 
«παρών» στη νέα 
χονδρεμπορική 
αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Θέση
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γεωστρατηγική

Τα ιταλικά, τουρκικά 
και ρωσικά 
συμφέροντα για 
τα πετρέλαια 
της Σαχάρας
• H κορυφή του παγόβουνου η κρίση στις σχέσεις Ελλάδας – 
Τουρκίας • Και στο βάθος συνεκμετάλλευση
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Σ
το νέο γεωπολιτικό γίγνε-
σθαι που εξελίσσεται στη 
Λιβύη και όλες τις δυνάμεις 
που έχουν παραταχθεί με 
κάθε μία από τις δύο πλευ-

ρές της εμφύλιας σύρραξης, θα μπο-
ρούσε ο αγωγός μεταφοράς αερίου 
EastMed να αποτελέσει μία διέξοδο; 
Στο ερώτημα αυτό, δεν είναι λίγοι οι 
ειδικοί που θεωρούν ότι ο EastMed, 
ένας αγωγός που σχεδιάζεται με πο-
λιτικά και όχι οικονομικά κριτήρια, μπο-
ρεί τελικά να προκαλέσει περισσότερα 
προβλήματα απ’ όσα θα μπορούσε να 
λύσει.
Η αστάθεια στην ανατολική Μεσόγειο 
μετά την Αραβική Άνοιξη, ο εμφύλιος 
στη Λιβύη, σε συνδυασμό με τον δια-
γκωνισμό των ευρωπαϊκών χωρών για 
το ποια θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή 
στις εξελίξεις στην πλούσια σε υδρο-
γονάνθρακες βορειοαφρικανική χώρα, 
έχουν μεταφέρει στα νερά της Μεσο-
γείου μία από τις μεγαλύτερες γεωπο-
λιτικές διενέξεις των τελευταίων ετών, 
που απειλεί να αλλάξει και τις πάγιες 
γεωπολιτικές συντεταγμένες στην 
περιοχή, με εμφανείς τις επιπτώσεις 
για τη χώρα μας.
Η αμηχανία της Ευρώπης, αποτέλεσμα 
κυρίως του ανταγωνισμού μεταξύ της 
Ιταλίας και της Γαλλίας για την επιρροή 
στη Λιβύη και η επί χρόνια, σχετικά 
αδιάφορη στάση των ΗΠΑ και του Ισ-
ραήλ άφησαν στη Ρωσία και την Τουρ-
κία ελεύθερο το πεδίο για να παρέμ-
βουν και να αναλάβουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο. Η Ρωσία εμφανίζεται «δίπλα» 
στον ηγέτη του Εθνικού Λιβυκού Στρα-
τού Χαλιφά Χαφτάρ και η Τουρκία στο 
πλευρό της αναγνωρισμένης από τον 
ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης, με την 
οποία κλείνει και τη συμφωνία για την 
ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, μία ΑΟΖ 
που όχι μόνον δεν αναγνωρίζει η Ελ-
λάδα, αλλά συμπίπτει με τις θαλάσσιες 
περιοχές απ’ όπου περνά η όδευση του 
αγωγού μεταφοράς αερίου EastMed.
Ο EastMed είναι ο αγωγός που προω-
θείται για τη μεταφορά του αερίου της 
ανατολικής Μεσογείου, βασικά του 
Ισραήλ και της Κύπρου, στην Ευρώπη 
μέσω Ελλάδος.
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Η ενόχληση της Τουρκίας
Πρόκειται για ένα πρότζεκτ, το οποίο 
είχε ενοχλήσει την Τουρκία, εξαρχής, 
εδώ και περίπου μία δεκαετία κατά την 
οποία συζητείται. Eίναι το πρώτο έργο 
που την παρακάμπτει ως διαδρομή για 
την τροφοδοσία της Ευρώπης από 
εναλλακτικές πηγές αερίου (δηλαδή 
μη ρωσικές). Επιπρόσθετα, η Τουρκία 
είχε προτείνει το πέρασμα από τα δικά 
της εδάφη, μέσω Κύπρου και θαλάσ-
σιου αγωγού από τα κατεχόμενα ως 
τις τουρκικές ακτές. Μάλιστα, το σχέ-
διο αυτό ήταν εκείνο που σε πρώτη 
φάση είχε συγκεντρώσει 
τη μεγαλύτερη στήριξη 
τόσο σε οικονομικό επίπε-
δο -καθώς η μεταφορά μέ-
σω Τουρκίας είναι σημα-
ντικά φθηνότερη- όσο και 
σε πολιτικό επίπεδο από 
την Ουάσιγκτον, την Ε.Ε. 
και ως ένα βαθμό από το 
Ισραήλ. Στη συνέχεια, 
όμως, οι γεωπολιτικές ισορ-
ροπίες άλλαξαν. Το νέο 
οθωμανικό όραμα του προ-
έδρου της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, το οποίο 
εκδηλώθηκε και εκδηλώ-
νεται σε πολλά επίπεδα, η 
ρήξη με το Τελ Αβίβ, οι τριβές της 
Άγκυρας με ΗΠΑ και Bρυξέλλες, έφε-
ραν ξανά στο προσκήνιο τον EastMed, 
o oποίος έδειξε να παίρνει τη σκυτάλη, 
σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον, κα-
θώς τα οικονομικά του παραμένουν 
αμφιλεγόμενα. 
Και φθάνουμε στο σήμερα: Παρ’ ότι οι 
συνομιλίες του Ταγίπ Ερντογάν με τον 
πρωθυπουργό της κυβέρνησης της 
Τρίπολης Φαγιέζ αλ Σαράζ για τον κα-
θορισμό της ΑΟΖ Τουρκίας-Λιβύης 
είναι γνωστές εδώ και καιρό, η ελλη-
νική κυβέρνηση μοιάζει να αιφνιδιά-
ζεται από τις εξελίξεις και την υπογρα-
φή της συμφωνίας. Aντιδρά με τη δι-
ακρατική συμφωνία για τον αγωγό 
EastMed, που σε επικοινωνιακό επί-
πεδο μπορεί να «πέρασε», σε ουσια-
στικό όμως επίπεδο… το αποτέλεσμα 
μένει να φανεί. Ηχηρή ήταν η απουσία 
της Ιταλίας από την επίσημη τελετή 
για τις υπογραφές του EastMed. Kαι 
όσο και αν αυτό ήταν εκ πρώτης όψε-

ως παράξενο, μια που η Ιταλία υποτί-
θεται ότι είναι ο τελικός προορισμός 
του αγωγού και είχε δώσει το «παρών» 
στις διάφορες συναντήσεις του 
EastMed Forum (Ελλάδα, Κύπρος, 
Αίγυπτος, Ισραήλ), εξηγείται αν παρα-
κολουθήσει κανείς τις γεωπολιτικές 
ισορροπίες που αναπτύσσονται στην 
περιοχή. Η Ιταλία δείχνει να συμπαρα-
τάσσεται με την κυβέρνηση της Τρί-
πολης. Η πρόσφατη διάσκεψη του 
Βερολίνου, στην οποία η Ελλάδα δεν 
προσκλήθηκε, αποκάλυψε τα διαφο-
ρετικά εθνικά συμφέροντα των χωρών 

της Ε.Ε. και τον τρόπο 
που αυτά διαγκωνίζο-
νται για τις σφαίρες 
επιρροής. Η κυβέρνη-
ση του Φαγιέζ Αλ Σα-
ράζ στηρίζεται από τον 
ΟΗΕ και τις περισσό-
τερες δυνάμεις της 
Δύσης, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΗΠΑ. 
Κυρίως, όμως, βασίζε-
ται στις σχέσεις της με 
την Τουρκία, το Κατάρ 
και την Ιταλία. Από την 
άλλη πλευρά, ο Χαλίφα 
Χαφτάρ, του οποίου ο 
στρατός ελέγχει την 

ανατολική πλευρά της Λιβύης, απο-
λαμβάνει τη στήριξη της Αιγύπτου, 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Σαουδικής 
Αραβίας και της Ιορδανίας. Η επίσκεψη 
Χαφτάρ στην Αθήνα, τις παραμονές 
της διάσκεψης του Βερολίνου, ενέτα-
ξε φανερά την Ελλάδα στο μπλοκ των 
υποστηρικτών του Λίβυου στρατηγού, 
ο οποίος έχει αναδειχθεί στο αντίπαλο 
δέος της κυβέρνησης της Τρίπολης, 
μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο που 
ξέσπασε μετά την πτώση του Μουαμάρ 
Καντάφι και διαρκεί ήδη εννέα χρόνια.

Δεν συναντήθηκαν… ποτέ
Η εύθραυστη εκεχειρία, που συμφω-
νήθηκε… χωρίς ποτέ να συναντηθούν 
οι δύο Λίβυοι αρχηγοί, παρ’ ότι ήταν 
παρόντες εκείνη την Κυριακή της 19ης 
Ιανουαρίου στο Βερολίνο, συνοδεύ-
τηκε από μία θεαματική κίνηση του 
στρατηγού Χαφτάρ: Τον αποκλεισμό 
των πέντε μεγάλων τερματικών σταθ-

μών εξαγωγής πετρελαίου της Λιβύης, 
περιορίζοντας έτσι την παραγωγή από 
1,15 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε λιγό-
τερο από 75.000 βαρέλια την ημέρα, 
σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει 
το Stratfor. O στόχος δεν είναι άλλος 
από τον οικονομικό αποκλεισμό της 
κυβέρνησης της Τρίπολης, καθώς όλα 
τα έσοδα της κρατικής εταιρείας πε-
τρελαίου της χώρας, της ΝOC, περνούν 

 Η πρόσφατη 
διάσκεψη του 
Βερολίνου, στην 
οποία η Ελλάδα 
δεν προσκλήθηκε, 
αποκάλυψε τα 
διαφορετικά εθνικά 
συμφέροντα των 
χωρών της Ε.Ε. και 
τον τρόπο που αυτά 
διαγκωνίζονται για τις 
σφαίρες επιρροής.

γεωστρατηγική

O Ταγίπ Ερντογάν με τον 
πρωθυπουργό της κυβέρ-
νησης της Τρίπολης Φαγιέζ 
αλ Σαράζ
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υποχρεωτικά από την κεντρική τρά-
πεζα της Λιβύης, η οποία είναι υπόλο-
γη στην κυβέρνηση του Αλ Σαράζ. Ο 
έλεγχος του πετρελαίου και του αε-
ρίου της Λιβύης είναι ο κρίσιμος πα-
ράγοντας, όχι μόνον για την εξέλιξη 
της εμφύλιας διαμάχης αλλά και για 
τα ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέ-
ροντα που διαμορφώνονται. Με βάση 
τις αποφάσεις του ΟΗΕ, η NOC είναι 

η μόνη επιχειρηματική οντότητα που 
μπορεί να διαχειρίζεται και να πουλά 
το πετρέλαιο της Λιβύης. Αυτό εξηγεί 
και το γιατί διάφορες μεγάλες διεθνείς 
πετρελαϊκές εταιρείες δουλεύουν με 
τη ΝΟC.

Ιταλοί
H ιταλική ΕΝΙ είναι η μεγαλύτερη ξένη 
πετρελαϊκή που παράγει πετρέλαιο 
στη Λιβύη. Αντιμετωπίζει, όμως, τον 
ανταγωνισμό από τη γαλλική Total, η 
οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές 
της στην περιοχή. Οι εχθροπραξίες 
ανάγκασαν την ΕΝΙ να διακόψει την 
παραγωγή σε ένα από τα 
κοιτάσματά της πολλές φο-
ρές τους τελευταίους μή-
νες, ενώ η όλη κατάσταση 
την έχει εμποδίσει να συ-
νάψει μία συμφωνία που 
εδώ και καιρό διαπραγμα-
τεύεται με την ΒΡ για την 
αύξηση της παραγωγής.

Taftneft
Στα τέλη του 2019 επα-
νεμφανίστηκε η ρωσική 
Τaftneft, η οποία άρχισε 
εκ νέου έρευνες για πε-
τρέλαιο στην περιοχή. Η 
παράταξη των εταιρειών στη «σκα-
κιέρα» αντανακλά και τον τρόπο που 
έχουν παραταχθεί οι χώρες. Τα δια-
φορετικά συμφέροντα της Γαλλίας 
και της Ιταλίας, δύο χωρών με κεντρι-
κό ρόλο και λέγειν τόσο στις εξελίξεις 
στην Ευρώπη όσο και στη Λιβύη, με 
την οποία παραδοσιακά είχαν κατά 
καιρούς ιδιαίτερες σχέσεις, εξηγούν 
εν μέρει και το γιατί η Ε.Ε. επί τόσα 
χρόνια δεν μπορούσε να ασκήσει 
ισχυρή παρέμβαση στην περιοχή. 
Αυτό έδωσε και το πρόσφορο έδαφος 
στον Ερντογάν για κάνει το επόμενο 
βήμα, πιστό στο νέο-οθωμανικό του 
όραμα, αλλά και ορατό στον σχεδια-
σμό του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπό-
ψη όχι μόνον οι διαπραγματεύσεις 
που είχε με την αναγνωρισμένη από 
τον ΟΗΕ κυβέρνηση, αλλά και οι συ-
νεχείς επί χρόνια τουρκικές αμφι-
σβητήσεις της υφαλοκρηπίδας των 
ελληνικών νησιών, ιδιαίτερα του 
Καστελόριζου και της Γαύδου, που 

εμποδίζουν την «αντικριστή» ΑΟΖ 
με τη Λιβύη. 
Η συμφωνία της Τουρκίας με την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης έφερε την 
Άγκυρα στην ίδια πλευρά με την Ιτα-
λία, όσον αφορά στο λιβυκό ζήτημα. 
Ο Ερντογάν επιδιώκει να αναδειχθεί 
σε έναν από τους βασικούς παίκτες 
είτε για τη διαιώνιση είτε για την επί-
λυση του λιβυκού ζητήματος. 
Για την Ιταλία, που έχει ιστορικές σχέ-
σεις με τη Λιβύη και ειδικά συμφέρο-
ντα στον τομέα των υδρογονανθρά-
κων, οι εξελίξεις είναι ζωτικές. Και 
τούτο γιατί εκτός από το πετρέλαιο, 

είναι και η μόνη χώρα 
στην οποία εξάγει αέ-
ριο η Λιβύη, μέσω του 
α γ ω γ ο ύ  G r e e n 
Stream. 
Αξίζει να αναφερθεί 
ότι παρά τις εμφύλιες 
συγκρούσεις, η ροή 
του αερίου από τη Λι-
βύη στην Ιταλία δεν 
έχει διαταραχθεί. Το 
2019 οι ιταλικές εισα-
γωγές αερίου από τη 
Λιβύη ανήλθαν σε 5,4 
δισ. κ.μ., ποσότητα 
που κάλυψε περίπου 

το 8% της ιταλικής κατανάλωσης. 
Ο ανταγωνισμός με τη Γαλλία, που 
επιδιώκει μία ισχυρότερη παρουσία 
στην περιοχή, η είσοδος της Ρωσίας 
στο παιχνίδι, το αναζωογονημένο 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ και οι ανακατα-
τάξεις που επέρχονται σε συνδυασμό 
με τη θέση που λαμβάνει κάθε χώρα, 
από τη Γερμανία ως την Ελλάδα και 
την Αίγυπτο, δείχνουν ότι η αναδια-
νομή της γεωπολιτικής πίτας στη Λι-
βύη δημιουργεί νέα δεδομένα για τη 
χώρα μας, την Κύπρο και τις ισορρο-
πίες στη ΝΑ Μεσόγειο. 
Σε αυτό το γίγνεσθαι είναι πολύ δύ-
σκολο να προεξοφληθεί η τύχη του 
EastMed, ειδικά στο νέο ενεργειακό 
περιβάλλον που δημιουργεί η Ε.Ε., η 
οποία σταδιακά εγκαταλείπει τα φα-
ραωνικά νέα έργα μεταφοράς ορυκτών 
καυσίμων, όπως είναι το φυσικό αέριο, 
προς όφελος των ΑΠΕ και του στόχου 
για την απαλλαγή από τον άνθρακα 
ως το 2050.  

Παρά τις εμφύλιες 
συγκρούσεις, η ροή 
του αερίου από τη 
Λιβύη στην Ίταλία δεν 
έχει διαταραχθεί. 
Το 2019 οι ιταλικές 
εισαγωγές αερίου 
από τη Λιβύη 
ανήλθαν σε 5,4 δισ. 
κ.μ., ποσότητα που 
κάλυψε περίπου το 
8% των αναγκών.

Πούτιν, Μέρκελ, Ερντογάν, 
Μακρόν στη σύσκεψη του 
Βερολίνου
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γεωστρατηγική

Άνοιγμα της 
Αθήνας 
στη Μόσχα
Αποδίδει η στρατηγική «Ο εχθρός του 
εχθρού μου, φίλος μου» και η ανησυχία 
για ένα θερμό επεισόδιο…

Της Μανταλένας Πίου

Υ
πό τον φόβο πάντα ενός 
θερμού επεισοδίου, η Ελ-
λάδα χτίζει τις συμμαχίες 
της.  «Ο εχθρός του 
εχθρού μου, φίλος μου» 

λέει μια αρχαία αραβική παροιμία. Στο 
πλαίσιο αυτό η ελληνικη διπλωματία 
προκειμένουν να απομονώσει τον 
Ερντογάν απλώνει τα δίχτυα της στη 
Μόσχα, αφού προετοιμάζεται επίσκε-
ψη του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη το 
προσεχές διάστημα. Το θερμομέτρο 
στις σχέσεις Πούτιν - Ερντογάν, μετά 
τις δηλώσεις του τελευταίου περί μη 
αναγνώρισης της Κριμαίας βρίσκεται 
υπό του μηδενός. Κατά τα άλλα  στη 
σοβαρότερη κρίση μετά τα Ίμια εξε-
λίσσεται η κλιμακούμενη ένταση στις 
ελληνο-τουρκικές σχέσεις, με πολλούς 
αναλυτές να βλέπουν στο τέλος της 
διαδρομής τη… Χάγη, χωρίς μάλιστα 
να αποκλείουν στο ενδιάμεσο ακόμα 
και ένα θερμό επεισόδιο, είτε ως ατύ-
χημα είτε προσχεδιασμένο. . «Ο μόνος 
τρόπος για να λύσουμε τις διαφορές 
μας στην ανατολική Μεσόγειο είναι 
μέσω του διεθνούς δικαίου», δήλωσε 
ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση που 
είχε στα τέλη Ιανουαρίου στο Παρίσι 
με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ 
Μακρόν. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι 
λύση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν 
ακυρωθεί η παράνομη συμφωνία για 

την ΑΟΖ Τουρκίας - Λιβύης. Τον διπλω-
ματικό μαραθώνιο του πρωθυπουργού, 
που ξεκίνησε με την υπογραφή της 
διακρατικής συμφωνίας με την Κύπρο 
και το Ισραήλ για τον αγωγό μεταφοράς 
αερίου EastMed και εξελίσσεται σχε-
δόν καθημερινά από την επίσκεψη 
στην Ουάσιγκτον, ως την έλευση Χα-
φτάρ στην Αθήνα και το πρόσφατο 
ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στη Σαουδική 
Αραβία, συνοδεύουν σαφή μηνύματα 
προς την Τουρκία για τις κόκκινες 
γραμμές της Αθήνας. O υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
προειδοποίησε ρητά για στρατιωτική 
αντίδραση. «Ξεκινώντας από τις διπλω-
ματικές ενέργειες εξετάζονται όλα τα 
σενάρια. Σε αυτά τα σενάρια είναι και 
αυτό της στρατιωτικής εμπλοκής», 
δήλωσε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη 
συνέντευξη.

Ελλάς –Γαλλία συμμαχία. Ιταλία;
Ξεκάθαρή θέση υπέρ της ελληνικής 
πλευράς έλαβε ο πρόεδρος της Γαλ-
λίας, ο οποίος όχι μόνον απέρριψε τη 
συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για την 
ΑΟΖ, αλλά τη χαρακτήρισε κενή περι-
εχομένου. Παράλληλα, αποστέλλονται 
γαλλικές πολεμικές φρεγάτες νότια 
της Κρήτης και ευρύτερα στη ΝΑ Με-
σόγειο με ναυαρχίδα το εμβληματικό 
αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ». 
Αλλά και η επαμφοτερίζουσα μέχρι 
τώρα Ιταλία, σε κοινή δήλωση του 
υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Λου-

ίτζι Ντι Μάγιο, με τον Κύπριο ομόλογό 
του Νίκο Χριστοδουλίδη, χαρακτήρισε 
απαράδεκτη τη συμφωνία, λέγοντας 
ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και 
αψηφά τα κυριαρχικά δικαιώματα άλ-
λων χωρών. 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην εμ-
φύλια σύρραξη της Λιβύης, η Ρώμη 
μέχρι σήμερα έχει ταχθεί υπέρ της 
αδύναμης αλλά αναγνωρισμένης από 
τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης με 
την οποία συμπράττει η Τουρκία, ενώ 
η Γαλλία έχει πάρει θέση υπέρ του 
αντίπαλου στρατοπέδου του στρατη-
γού Χαλίφα Χαφτάρ. Η τουρκική προ-
κλητικότητα, πάντως, δεν φαίνεται να 
αναχαιτίζεται. Τουρκικές φρεγάτες με 
Σύρους μισθοφόρους έφθασαν στη 
Λιβύη, σε μία κίνηση που κατήγγειλε 
ο Εμμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι 
παραβιάζει ακόμα και τα όσα συμφω-
νήθηκαν πρόσφατα στη διάσκεψη του 
Βερολίνου για το λιβυκό ζήτημα. Είναι 
η πρώτη φορά που η Τουρκία αναπτύσ-
σει στρατιωτικές δυνάμεις δυτικά της 
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χώρας μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, καθώς φαίνεται ότι οι 
εντάσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμά-
χων στην περιοχή έχουν αρχίσει να 
δημιουργούν ανησυχία. Εκπρόσωπος 
του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι στην 
τηλεφωνική συνομιλία, πέρα από τα 
ζητήματα της Λιβύης και της Συρίας, ο 
Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε 
τη σημασία η Τουρκία και η Ελλάδα να 
λύσουν τις διαφορές τους στην ανα-
τολική Μεσόγειο.

Παραβιάσεις
Τις σχεδόν καθημερινές προκλητικές 
δηλώσεις του Τούρκου προέδρου συ-
νοδεύουν συνεχείς παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου και αμφισβη-
τήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμά-
των. Σύμφωνα δε με ανακοίνωση του 
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, 
το ερευνητικό σκάφος «Γιαβούζ» άρ-
χισε τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 8 

της κυπριακής ΑΟΖ, εκεί όπου η Λευ-
κωσία έχει παραχωρήσει μπλοκ για 
έρευνα και εκμετάλλευση στην ιταλι-
κή ΕΝΙ και τη γαλλική Total. 
Tα συμφέροντα των δύο εταιρειών 
εξηγούν εν μέρει τη σύμπλευση Γαλ-
λίας - Ιταλίας στην καταδίκη των τουρ-
κικών προκλήσεων αλλά και τη δήλω-
ση της Ε.Ε. για άμεσο τερματισμό των 
παράνομων ενεργειών της Άγκυρας. 
Οι Βρυξέλλες φαίνεται πως σχεδιάζουν 
και κυρώσεις κατά εταιρειών που εν-
δέχεται να συμμετάσχουν στις έρευνες 
που έχει απειλήσει να διεξάγει η Τουρ-
κία σε θαλάσσια περιοχή νότια της 
Κρήτης, βάσει του παράνομου συμφώ-
νου με τη Λιβύη.

Μήνυμα
Με τις κινήσεις της η Άγκυρα φαίνεται 
να δίνει το μήνυμα στη διεθνή κοινό-
τητα ότι οποιοδήποτε ενεργειακό πρό-
τζεκτ στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε 
αυτό λέγεται αγωγός EastMed είτε 
έρευνες για υδρογονάνθρακες, σε μία 

έκταση από τη Λιβύη ως τις τουρκικές 
ακτές, σαν να μη μεσολαβούσαν άλλες 
χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος ακό-
μα και η Αίγυπτος, θα πρέπει να έχει 
την έγκριση της Τουρκίας για να προ-
χωρήσει. Η Ελλάδα έχει προβάλει τις 
κόκκινες γραμμές της και έχει αναλά-
βει σημαντικές διπλωματικές πρωτο-
βουλίες. 
Με τις επισκέψεις του πρωθυπουργού 
στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα ολοκληρώνεται ένας 
πρώτος γύρος επαφών με την ομάδα 
των χωρών οι οποίες μέχρι στιγμής 
στην ενδολιβυκή σύρραξη έχουν λάβει 
θέση στο πλευρό του στρατηγού Χα-
φτάρ, αξιωματούχος του οποίου έχει 
δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την τουρ-
κο-λιβυκή συμφωνία. 
Η ανατροπή της συμφωνίας, ωστόσο, 
όπως επιδιώκει η Αθήνα και η αποτε-
λεσματική αναχαίτιση της τουρκικής 
αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Ελλάδας, είναι μία άλλη 
υπόθεση. 

Μητσοτάκης - Πούτιν.
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ενέργεια 
  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Η Άνδρος έμεινε  
χωρίς δίκτυο μεταφοράς  
για 3 μέρες, χωρίς  
να υπάρχει βλάβη!
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Ό Δήμος 
ζητεί από τον 
διαχειριστή να 
αναβαθμιστεί 
το υπέργειο 
τμήμα της 
γραμμής 
ηλεκτρισμού 
στο νησί
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ενέργεια   
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ε
πί τρεις ημέρες το νη-
σί της Άνδρου αντιμε-
τώπισε, στις αρχές Ια-
νουαρίου, σοβαρά 
προβλήματα στην ηλε-
κτροδότηση, που συ-

νέπεσαν με την περίφημη κακοκαι-
ρία «Ηφαιστίων». Το πρόβλημα 
είχε προκληθεί στις γραμμές μετα-
φοράς του ΑΔΜΗΕ, χωρίς να υπάρ-
χει καμία επίσημη ενημέρωση. Από 
τις 6 Ιανουαρίου, τελικώς οι γραμμές 
μεταφοράς τέθηκαν σε λειτουργία 
ξανά τρεις ημέρες αργότερα, στις 
9 Ιανουαρίου. Ωστόσο, το περιστα-
τικό αυτό κρύβει έντονο παρασκή-
νιο και, όπως αποδείχθηκε εκ των 
υστέρων, θα μπορούσε να έχει επι-
λυθεί αρκετά νωρίτερα, χωρίς να 
χρειάζεται επί 3 ημέρες ένα από τα 
μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων 
να ηλεκτροδοτείται με ρυπογόνα 
και υψηλού κόστους ηλεκτροπαρα-
γωγά ζεύγη.

Η επίσημη εκδοχή
Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από 
την αρχή. Σύμφωνα με την επίσημη 
ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, λόγω των 
ακραίων καιρικών συνθηκών το 
εναέριο σύστημα μεταφοράς υπέ-
στη βλάβη τη Δευτέρα 6 Ιανουαρί-
ου. Αποτέλεσμα, να μείνουν χωρίς 
ρεύμα η Άνδρος αλλά και η Τήνος 
από τις 7.30 έως και τις 13.40 της 
Δευτέρας. Η ηλεκτροδότηση κατέ-
στη εφικτή μετά από κινητοποίηση 
του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ που εκ-
κίνησαν τον ΑΣΠ Άνδρου, ο οποίος 
τροφοδότησε το δίκτυο διανομής 
της Άνδρου και της Τήνου. 
Σύμφωνα πάντα με την επίσημη 
ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, λόγω των 
ακραίων καιρικών συνθηκών που 
επικρατούσαν δεν επετράπη για 
λόγους ασφαλείας η παρέμβαση 
των τεχνικών του ΑΔΜΗΕ στις ενα-
έριες Γραμμές Μεταφοράς, οι οποί-
οι μάλιστα μετέβησαν στο νησί στις 
9 Ιανουαρίου, μετά την άρση του 
απαγορευτικού απόπλου. Επιπλέον, 
ο ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι τα τεχνικά 
κλιμάκια που βρέθηκαν στο νησί 

επιδιόρθωσαν στις 3.30 το μεση-
μέρι, μετά από επισταμένες προ-
σπάθειες, τη βλάβη που υπέστη το 
Εναέριο Σύστημα Μεταφοράς του 
νησιού σε δύο σημεία. 

Τι συνέβη πραγματικά
Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, 
δεν αποκαλύπτει όλη την αλήθεια 
γύρω από το συμβάν. Καταρχάς, 
πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελ-

θόν σε αρκετές περιπτώσεις βλαβών 
που υπήρξαν σε νησιά κάτω από 
ακραίες καιρικές συνθήκες εξασφα-
λίστηκε άδεια και μεταφέρθηκαν 
με πλωτά μέσα του Λιμενικού συ-
νεργεία, τα οποία επιδιόρθωσαν τα 
προβλήματα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Αυτό, για παράδειγμα, 
συνέβη την Πρωτοχρονιά του 2013, 
όταν πάλι στην Άνδρο εκδηλώθηκε 
πρόβλημα και ο τότε διευθύνων 



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020  I  ΒUSINESS ENERGY  I  17

σύμβουλος Σπύρος Βάσος εξασφά-
λισε την έγκαιρη αποστολή κλιμα-
κίου τεχνικών που έλυσε το πρό-
βλημα άμεσα. 
Όμως, εκείνο το οποίο δεν αποκα-
λύπτει η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ 
είναι ότι τα κλιμάκια που μετέβησαν 
στην Άνδρο την Πέμπτη 9 Ιανουα-
ρίου δεν εντόπισαν καμία απολύτως 
βλάβη στο εναέριο σύστημα μετα-
φοράς του νησιού. 

Τι είχε συμβεί στην πραγματικότη-
τα; Την ημέρα που η ένταση του 
ανέμου είχε φτάσει στην Άνδρο τα 
12 μποφόρ, παρέσυραν τους μονω-
τήρες κάτω από τους οποίους κρέ-
μεται ο αγωγός και οι οποίοι υπό 
κανονικές συνθήκες κρατούν το 
βάρος και τον αγωγό σταθερό. Ο 
αέρας, λοιπόν, παρέσυρε τους μο-
νωτήρες με αποτέλεσμα από κατα-
κόρυφοι να οριζοντιώνονται και στη 
γλώσσα των τεχνικών να γίνεται 
«σπάσιμο του διάκενου» που προ-
καλούσε βραχυκύκλωμα. Με απλά 
λόγια, ο αέρας παρέσυρε τους μο-
νωτήρες, γινόταν βρα-
χυκύκλωμα και στη 
συνέχεια «έπεφταν 
οι ασφάλειες». 
Την ημέρα, λοιπόν, με 
την υψηλή ένταση του 
ανέμου στα 12 μπο-
φόρ, επιχειρήθηκε να 
γίνει δοκιμαστική ηλέ-
κτριση, ωστόσο αυτή 
κρατούσε λίγα λεπτά 
και στη συνέχεια εί-
χαμε πάλι διακοπή. 
Ακολούθως οι από-
πειρες σταμάτησαν, 
καθώς υπήρχε φόβος 
ότι προκλήθηκε κά-
ποια μόνιμη βλάβη, 
δηλαδή να έχει σπάσει κάποιος 
μονωτήρας ή να έχει κοπεί κάποια 
γραμμή. 
Μάλιστα, την επόμενη ημέρα, που 
η ένταση των ανέμων είχε πέσει 
στα 10 μποφόρ (η διαφορά μεταξύ 
10 και 12 μποφόρ είναι εκθετική), 
δεν έγινε νέα απόπειρα ηλέκτρισης, 
ενώ δεν δόθηκε εντολή να πάει 
κάποιο συνεργείο για patrol, που 
θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι 
δεν υπάρχει μόνιμη βλάβη. Έτσι 
στην πραγματικότητα χάθηκαν δύο 
ολόκληρες ημέρες μέχρι τις 9 Ια-
νουαρίου, όταν και πήγε το συνερ-
γείο που απλώς διαπίστωσε ότι 
έπρεπε μόνο να δοθεί εντολή ηλέ-
κτρισης, καθώς δεν υπήρχε καμία 
μόνιμη βλάβη στις εναέριες γραμ-
μές. 
Εδώ να σημειωθεί ότι σε άλλες πε-
ριοχές όπου συχνά παρατηρούνται 

άνεμοι υψηλής έντασης, όπως η 
Εύβοια και η Θράκη, έχουν τοπο-
θετηθεί σε εναέριες γραμμές ειδι-
κά βαρίδια, που σταθεροποιούν 
τους μονωτήρες και δεν επιτρέπουν 
να προκαλούνται τέτοιου είδους 
προβλήματα. 

Έργα ζητεί ο δήμος Άνδρου
Με αφορμή το συμβάν, πάντως, ο 
δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λο-
τσάρης απέστειλε επιστολή προς 
τον ΑΔΜΗΕ, στην οποία τονίζει ότι 
τόσο ο «Ηφαιστίων» όσο και η προ-
ηγούμενη θεομηνία της 7ης Οκτω-

βρίου 2019 απέδειξαν 
ότι δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες δεν είναι πλέ-
ον σπάνιο φαινόμενο για 
την Άνδρο και κατά συ-
νέπεια το υπάρχον υπέρ-
γειο τμήμα της γραμμής 
στο νησί καθίσταται ακό-
μη πιο ευπρόσβλητο.
«Ενώ έχει κατασκευα-
στεί η διασύνδεση των 
Κυκλάδων με το ηπει-
ρωτικό σύστημα, δεν 
έχουν υπάρξει  από 
πλευρά σας (ΑΔΜΗΕ) οι 
αναγκαίες ενισχύσεις 
στο εσωτερικό σύστημα 
ιδίως της Άνδρου, όπου 

είναι γνωστά και σε εσάς τα προ-
βλήματα των ισχυρών ανέμων και 
απαιτούνται ειδικές κατασκευές 
των γραμμών μεταφοράς» αναφέ-
ρει η επιστολή του δημάρχου προς 
τον ΑΔΜΗΕ. 
Ο Δήμος Άνδρου στην ίδια επιστολή 
καλεί τον διαχειριστή να κάνει δεκτό 
το αίτημα που έχει υποβάλει για ανα-
βάθμιση της γραμμής που ηλεκτρο-
δοτεί την Άνδρο και ειδικότερα για 
την αντικατάσταση του υπέργειου 
τμήματος ηλεκτροδότησης των πυ-
λώνων με τεχνολογία συμβατή με 
το μικροκλίμα και τις ιδιαίτερες συν-
θήκες του νησιού. Τέλος, ο Δήμος 
ζητεί τη μέριμνα του ΑΔΜΗΕ προ-
κειμένου το εργοστάσιο στη Χώρα 
της Άνδρου να επαναλειτουργήσει 
κανονικά και όχι ως εφεδρικό σύστη-
μα ηλέκτρισης σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης.  

Ό Δήμος Άνδρου σε 
επιστολή καλεί τον 
διαχειριστή να κάνει 
δεκτό το αίτημα 
που έχει υποβάλει 
για αναβάθμιση 
της γραμμής που 
ηλεκτροδοτεί 
το νησί και 
ειδικότερα για την 
αντικατάσταση του 
υπέργειου τμήματος 
ηλεκτροδότησης.
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αποκάλυψη

Το μπλακ άουτ 
στο ΙΤ της ΡΑΕ 
συνεχίζεται
• Καταγγελίες των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή, που αφήνουν έκθετο τον πρόεδρό της 
• Το χρονικό και τα σημάδια διάλυσης

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ή
ταν τέλη Ιουλίου όταν 
τέθηκε εκτός λειτουρ-
γίας ο ιστότοπος της 
Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας εξαιτίας, όπως 

αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σοβα-
ρότατου τεχνικού προβλήματος. Στην 
πραγματικότητα τα πληροφοριακά 
συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής 
κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργηθούν σοβαρά προβλήματα 
δυσλειτουργίας της Ανεξάρτητης 
Αρχής. Περίπου έναν μήνα μετά το 
πρόβλημα, στα μέσα Αυγούστου, ο 
ιστότοπος της Ανεξάρτητης Αρχής 
τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία. Ωστό-
σο, σύμφωνα με καταγγελίες των 
εργαζομένων της ΡΑΕ, εκείνο που 
συνέβη στην πραγματικότητα ήταν 
ότι αποκαταστάθηκε μόνο η… βιτρίνα, 
δηλαδή η λειτουργία του ιστοτόπου, 
ενώ τα πληροφοριακά συστήματα 
συνεχίζουν να έχουν προβλήματα. 
«Διαπιστώνεται ότι έχουν παρέλθει 
σχεδόν 5 μήνες από τότε που κατέρ-
ρευσαν τα πληροφοριακά συστήματα 
της ΡΑΕ, χωρίς να έχει αποκαταστα-
θεί η λειτουργία τους σε μεγάλο μέ-
ρος αυτών» αναφέρει επιστολή των 
εργαζομένων που φέρνει στο φως 
το Business Εnergy. Οι εργαζόμενοι, 
απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της 
ΡΑΕ, Ν. Μπουλαξή, συνεχίζουν: «Το 
γεγονός αυτό, όπως γνωρίζετε, έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις στη λειτουρ-
γία της Αρχής, ενώ προκαλεί επιπλέ-
ον φόρτο εργασίας στο ήδη κατά 

πολύ επιβαρυμένο προσωπικό της».
Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΡΑΕ 
καταγγέλλει ότι παρά τις διαβεβαιώ-
σεις που είχαν δοθεί ότι θα αποκα-
τασταθεί η βλάβη, κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη: «Σύμφωνα με προηγούμενη 
ενημέρωσή σας το πρόβλημα θα είχε 
λυθεί μέχρι το τέλος του έτους, κάτι 
το οποίο όμως δεν διαφαίνεται ως 
εφικτό. Επιπλέον, λόγω της μη αντα-
πόκρισής σας να συναντηθείτε με το 
Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της 
ΡΑΕ δεν έχουμε καμία ενημέρωση 
αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα 
αποκατάστασης, τον βαθμό προόδου 
καθώς και τα τυχόν ανακύπτοντα ζη-
τήματα» προσθέτουν οι εργαζόμενοι.

Είχε «παραλύσει»
Όπως αποκαλύπτεται, δηλαδή, από 
την επιστολή των εργαζόμενων της 
ΡΑΕ, στην πραγματικότητα το πλη-
ροφοριακό σύστημα συνεχίζει να 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, με 
άγνωστες προεκτάσεις για τις κρίσι-
μες λειτουργίες που σχετίζονται με 
τις αγορές ενέργειας, με τις οποίες 
είναι επιφορτισμένη η Ανεξάρτητη 
Αρχή. 
Σημειώνεται ότι μέσω του ιστοτόπου 
της ΡΑΕ ανακοινώνονται προθεσμίες, 
γνωστοποιούνται αιτήσεις για αδειο-
δότηση με συγκεκριμένες προθεσμί-
ες για την υποβολή ενστάσεων κ.λπ., 
ενώ στο πληροφοριακό σύστημα της 
ΡΑΕ υπάρχουν βάσεις δεδομένων, 
προσωπικά δεδομένα, αλλά και εμπι-
στευτικές πληροφορίες, άδειες και 
μια σειρά από άλλα σημαντικά αρχεία 

που διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή. 
Όταν είχε εκδηλωθεί το καλοκαίρι το 
πρόβλημα, καταγγελίες που είχαν 
δει το φως της δημοσιότητας ανέφε-
ραν ότι εξαιτίας της βλάβης επηρεά-
στηκαν εσωτερικές λειτουργίες, 
ακόμη και η πλατφόρμα μισθοδοσίας 
για τους εργαζομένους. Επιπλέον, 
είχε προκληθεί έντονος προβλημα-
τισμός στην ενεργειακή αγορά και 
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αρκετές εταιρείες είχαν εκφράσει 
ανησυχίες για την ασφάλεια των εμπι-
στευτικών και κρίσιμων πληροφοριών 
που είχαν κοινοποιήσει υποχρεωτικά 
βάσει νόμου στην Ανεξάρτητη Αρχή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΡΑΕ το 
καλοκαίρι είχε ζητήσει με επίσημη 
ανακοίνωσή της όλα τα έγγραφα που 
εστάλησαν ηλεκτρονικά από ενδια-
φερόμενους προς την Ανεξάρτητη 

Αρχή στο διάστημα από 22 Ιουλίου 
έως 6 Αυγούστου, να επανυποβλη-
θούν. 
Μία ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
πτυχή της υπόθεσης αφορά στο γε-
γονός ότι μέχρι πρόσφατα στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή δεν υπήρχε προϊστά-
μενος του τμήματος ΙΤ με εξειδικευ-
μένες γνώσεις για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Αποτέλεσμα, η εποπτεία 

των πληροφοριακών συστημάτων να 
έχει ανατεθεί από τον πρόεδρο της 
Αρχής σε μέλος της Ολομέλειας, το 
οποίο προφανώς και δεν κατάφερε 
να αντεπεξέλθει στα συγκεκριμένα 
καθήκοντα. Μάλιστα, προκειμένου 
να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο 
ιστότοπος, η ΡΑΕ αναγκάστηκε να 
απευθυνθεί σε εξωτερικούς συμβού-
λους ΙΤ και να ζητήσει τη συνδρομή 
εξειδικευμένων οίκων. 

50 χιλιάδες ευρώ
Σύμφωνα με τις αναρτημένες απο-
φάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί 
στη Διαύγεια, η ΡΑΕ έχει ήδη δαπα-
νήσει εξαιτίας της βλάβης στα πλη-
ροφοριακά της συστήματα ποσό που 
ξεπερνά τις 50 χιλιάδες ευρώ, χωρίς, 
πάντως, σύμφωνα με τον Σύλλογο 
των Εργαζομένων, να υπάρχει πλήρης 
αποκατάσταση των προβλημάτων. 
Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή 
στις 8 Αυγούστου ενέκρινε την πραγ-
ματοποίηση δαπάνης για την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για 
την ανάκτηση δεδομένων βάσης IBM 
Lotus Domino συνολικού ύψους 
24.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ).
Στις 30 Αυγούστου, με νέα απόφαση 
ανατέθηκε στην εταιρεία Bluestream 
Solutions το έργο της τεχνικής υπο-
στήριξης για την ανάκτηση των εξυ-
πηρετητών που φιλοξενούν τη βάση 
δεδομένων IBM Lotus Domino έναντι 
συνολικού ποσού 2976 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Τέλος, με τρίτη απόφαση στις 7 Νο-
εμβρίου αποφασίστηκε η απευθείας 
ανάθεση στην εταιρεία Bluestream 
Solutions της προμήθειας εξυπηρε-
τητή και συστήματος λήψης έναντι 
συνολικού ποσού 22.940 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Όπως 
αναφέρει η σχετική απόφαση, η ανά-
θεση έγινε απευθείας λόγω της άμε-
σης και έκτακτης ανάγκης που προ-
έκυψε εξαιτίας της απρόβλεπτης 
τεχνικής βλάβης στο πληροφοριακό 
σύστημα, ενώ η εταιρεία στην οποία 
ανατέθηκε το έργο υποστηρίζει το 
εν λόγω σύστημα και γνωρίζει τις 
τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτού-
νται.  
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«Αν θέλετε να στηρίξετε 
την επιχειρηματικότητα, 
μειώστε τις ασφαλιστικές 
εισφορές»

• Ο Ευριπίδης Δοντάς, μέλος Δ.Σ. της «Ελληνικής 
Παραγωγής», μιλάει στο «B.E.» 

• «Προτιμότερη η μείωση των εισφορών 
και του ενεργειακού κόστους από τη μείωση 
του φορολογικού συντελεστή κάτω του 24%» 

• Ο ΣΕΒ λέει ότι θέλει μειώσεις παντού
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Του Στ. Κ. Χαρίτου

Έ
νας μήνας έχει περάσει 
από τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Μη-
τσοτάκη, χωρίς να υπάρ-
ξει επίσημη αντίδραση 

από τους μεγάλους αναγνωρισμέ-
νους εργοδοτικούς φορείς της χώ-
ρας. Ο πρωθυπουργός είχε πει με 
τη συνέντευξή του στον Αντώνη 
Σρόιτερ, στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων του τηλεοπτικού σταθμού 
Alpha, ότι προκρίνεται η μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών για 
επιχειρήσεις και εργαζομένους, 
κάτι που σημαίνει, όπως ευστόχως 
είχε γράψει το mononews.gr την 
1η Ιανουαρίου, ότι η μείωση των 
φόρων στις επιχειρήσεις πηγαίνει 
πιο πίσω, τουλάχιστον κατά ένα 
έτος. Δηλαδή το 2022 θα ωφελη-
θούν οι επιχειρήσεις από τη μείωση 
του φορολογικού συντελεστή από 
το 24% σήμερα, στο 20%. Πλην, 
όμως, όλα τα σενάρια παραμένουν 
ανοιχτά, για μία ακόμα φορά, εξαι-
τίας του δημοσιονομικού χώρου 
που δημιουργείται κάθε φορά. Άλ-
λωστε, η δήλωση του υπουργού 
Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, ότι 
όποτε δημιουργείται δημοσιονομι-
κός χώρος θα λαμβάνονται θετικά 
μέτρα, ισχύει.

Θετική η μείωση
Πηγές από τον ΣΕΒ στις οποίες 
απευθύνθηκε το «Βusiness Energy» 
σχολίαζαν ότι «οποιαδήποτε ελά-
φρυνση των επιχειρήσεων αποφα-
σίζει η κυβέρνηση είναι θετική». 
Επίσης, «είτε πρόκειται για μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών είτε 
για μείωση της φορολογίας, κινού-
νται προς τη σωστή κατεύθυνση». 
Περισσότερο συγκεκριμένος, όμως, 
γίνεται ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Κλωστοϋφαντουρ-
γίας Επίλεκτος και ταυτόχρονα μέ-
λος του Δ.Σ. της «Ελληνικής Παρα-
γωγής» κ. Ευριπίδης Δοντάς. Σύμ-
φωνα με τον κ. Δοντά, ανάμεσα στη 
μείωση των φόρων και τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών, όπως 
λέει χαρακτηριστικά, «επιλέγω το 
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δεύτερο. Διότι η μείωση στις ει-
σφορές συμβάλλει στην ανταγω-
νιστικότητα και στη μείωση του 
κόστους προϊόντος. Η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών εκφράζει 
την ανταγωνιστικότητα, αυτό που 
θέλουμε για τα προϊόντα μας. Σε 
αυτή την κατεύθυνση», όπως λέει 
ο κ. Δοντάς, «είναι δεκτή οποιαδή-
ποτε ελάφρυνση έχει να κάνει με 
τον Ειδικό Φόρο στην ενέργεια, 
την κατάργηση του 0,6% στα δά-
νεια, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στις 
επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες ή 
έστω ο συμψηφισμός του με κάτι. 
Τα κόστη για την ελληνική βιομη-
χανία είναι πολλά».
Επιχειρηματίες οι εταιρείες των 
οποίων είναι εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο αναφέρουν πως το μέ-
τρο θα ωφελήσει όλες ανεξαιρέτως 
τις επιχειρήσεις, δηλαδή και τις 
κερδοφόρες και τις ζημιογόνες, 
ενώ η μείωση του συντελεστή φο-
ρολογίας εισοδήματος θα βοηθήσει 
μόνο όσες δηλώνουν κέρδη.

Παρασκήνιο και το… κόστος
Οι εντολές του πρωθυπουργού εί-
ναι να μην προχωρήσει ο κ. Σταϊ-
κούρας στην περαιτέρω μείωση του 
φορολογικού συντελεστή των επι-
χειρήσεων από το 24% στο 20% 
για τη χρήση του 2020, όπως ήταν 
ο αρχικός σχεδιασμός, αλλά να δο-
θεί προτεραιότητα στη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες, ώστε αυτή 
να γίνει γρηγορότερα από ό,τι έχει 
αποφασιστεί.
Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό 
κόστος που συνεπάγεται μια περαι-
τέρω μείωση του συντελεστή φο-
ρολόγησης των εταιρικών κερδών 
από το 24% στο 20% υπολογίζεται 
στα 540 εκατ. ευρώ και διαμορφώ-
νεται στα ίδια επίπεδα με το σχέδιο 
που έχει επεξεργαστεί το υπουρ-
γείο Εργασίας και προβλέπει στα-
διακή μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών εργαζομένων και εργο-
δοτών κατά πέντε ποσοστιαίες μο-
νάδες την τετραετία 2020-2023, 
αρχής γενομένης 0,90 της ποσο-
στιαίας μονάδας από την 1η Ιουλίου 

2020 με δημοσιονομικό κόστος 123 
εκατ. ευρώ. 

Του… χρόνου
Για το 2021 προβλέπεται περαιτέ-
ρω μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 1,09 ποσοστιαία 
μονάδα με σωρευτικό δημοσιονο-
μικό κόστος 565 εκατ. ευρώ, το 
2022 επιπλέον μείωση κατά 1,61 
ποσοστιαία μονάδα με επιπλέον 
δημοσιονομικό κόστος 413 εκατ. 
ευρώ και το 2023 άλλο 1,3% με 
επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 
374 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, σε περίπτωση κατά την 
οποία αποφασιστεί να μην εφαρ-
μοστεί το 2021 η περαιτέρω μείωση 
του συντελεστή φορολογίας των 
επιχειρήσεων από το 24% στο 20% 
θα εξοικονομηθούν 540 εκατ. ευ-
ρώ, τα οποία μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν 
μια μεγαλύτερη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών εντός του 2021.
Δηλαδή, η μη εφαρμογή της περαι-
τέρω μείωσης του εταιρικού φόρου 
μπορεί να αξιοποιηθεί δημοσιονο-
μικά για μια ταχύτερη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, ώστε η 



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020  I  ΒUSINESS ENERGY  I  23

σωρευτική μείωσή τους να φθάσει 
το 3,9% ήδη από το 2021 και ο τε-
λικός στόχος για σωρευτική μείωσή 
τους κατά 5% να επιτευχθεί το 
2022, αντί το 2023. 

Από τον Ιούλιο τα καλά νέα
Αναλυτικά, το 2020 η μείωση θα 
εφαρμοστεί από τον Ιούλιο και θα 
είναι κατά 0,92 ποσοστιαίες μονά-
δες, 0,48 για τους εργοδότες και 
0,42 για τους εργαζομένους. Το 
0,75 θα κοπεί από την εισφορά που 
καταβάλλεται σήμερα για τον κλά-
δο ανεργίας (ν. 2961/54, αρ. 32) 

και συγκεκριμένα 0,27 από την ει-
σφορά εργαζομένου (σήμερα πλη-
ρώνει 1,83% του μισθού του και 
κατά συνέπεια θα μειωθεί στο 
0,56%) και κατά 0,48 από την ει-
σφορά εργοδότη (σήμερα πληρώνει 
3,17% του μισθού και κατά συνέπεια 
θα μειωθεί στο 2,69%).
Το υπόλοιπο 0,15 της μονάδας θα 
μειωθεί από την εισφορά υπέρ του 
λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής 
(τέως ΟΕΚ) που καταβάλλουν μόνο 
οι εργαζόμενοι (ώστε από 1/6/2020 
η εισφορά υπέρ ΟΕΚ για τους ερ-
γαζομένους να οριστεί στα 0,85%). 

Η εκτιμώμενη μεικτή δημοσιονομι-
κή παρέμβαση όπως έχει αποτυπω-
θεί και στο σχέδιο κρατικού προϋ-
πολογισμού είναι της τάξης των 123 
εκατ. ευρώ (0,06% του ΑΕΠ) χωρίς 
να έχουν ληφθεί υπόψη τα έσοδα 
από τη φορολογική διοίκηση που 
θα εξασφαλιστούν ετησίως λόγω 
μείωσης των εισφορών, ούτε οι 
λοιπές πιθανώς θετικές δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις που θα επέλ-
θουν στον προϋπολογισμό λόγω 
των θετικών επιπτώσεων στην οι-
κονομία.

Σωρευτική μείωση 
Το 2021 η σωρευτική μείωση των 
εισφορών θα είναι της τάξης της 
1,99 ποσοστιαίας μονάδας και αφο-
ρά κατά 1,01 π.μ. τους εργοδότες 
και κατά 0,98 τους εργαζομένους. 
Σωρευτικά το κόστος εκτιμάται σε 
565 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,27% του 
ΑΕΠ. Το 2022, η μείωση είναι 3,60 
π.μ. σωρευτικά (1,57 για τους εργο-
δότες και 2,03 για τους εργαζομέ-
νους) με κόστος 978 εκατ. ευρώ ή 
0,46% του ΑΕΠ, ενώ το 2023 η 
σωρευτική μείωση θα «κλειδώσει» 
στις 5 μονάδες, 2,38 για τους ερ-
γοδότες και 2,62 για τους εργαζο-
μένους, με σωρευτικό κόστος 1,352 
δισ. ευρώ (0,61% του ΑΕΠ).
Η υπέρμετρη επιβάρυνση από φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές 
αποτελεί, σύμφωνα με την αγορά, 
ένα ισχυρό αντικίνητρο νέων προ-
σλήψεων, αλλά και έναν από τους 
βασικούς λόγους εξόδου των νέων 
από τη χώρα. Σύμφωνα με τον ΟΟ-
ΣΑ, το μη μισθολογικό κόστος στη 
χώρα μας είναι πάνω από 10 ποσο-
στιαίες μονάδες υψηλότερο από 
τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 
και της Ε.Ε. Η μείωση του υψηλού 
φορτίου αναμένεται να οδηγήσει 
σε σημαντική ελάφρυνση. Είναι 
ενδεικτικό ότι εργαζόμενος με μι-
σθό 1.000 ευρώ μεικτά, ήτοι 842,5 
ευρώ προ φόρων, θα κερδίσει από 
την 1η Ιουλίου 2020 4,2 ευρώ τον 
μήνα, ενώ ο εργοδότης 4,8 ευρώ. 
Το 2023, το ετήσιο κέρδος θα είναι 
366,8 ευρώ για τον εργαζόμενο και 
333,2 ευρώ για τον εργοδότη. 

Οι εντολές του πρωθυπουργού 
είναι να μην προχωρήσει ο κ. 
Σταϊκούρας στην περαιτέρω 
μείωση του φορολογικού 
συντελεστή των επιχειρήσεων 
από το 24% στο 20% για τη 
χρήση του 2020, όπως ήταν ο 
αρχικός σχεδιασμός, αλλά να 
δοθεί προτεραιότητα στη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, 
ώστε αυτή να γίνει γρηγορότερα 
από ό,τι έχει αποφασιστεί.
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αγορές

Στην Ελλάδα  
γίνονται πια 
αποταμιεύσεις  
σε BITCOIN!
Ιστορίες για geeks, capital controls, πρόσφυγες και… 
συνταξιούχους
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Της Ελένης Κρίτσαλου

B
itcoin… Ευχή ή κατάρα; 
Επενδυτική ευκαιρία ή 
φούσκα; Έντεκα χρόνια 
μετά τη δημιουργία του, 
η πλειονότητα του κό-

σμου εξακολουθεί να κοιτά με δέ-
ος το φαινόμενο bitcoin και τη θε-
αματική, αν μη τι άλλο, διακύμανση 
της ισοτιμίας του – διακύμανση που 
πολλές φορές θυμίζει «τρενάκι του 
τρόμου»…
Όλα ξεκίνησαν από μία «Λευκή 
Χάρτα», ένα «White Paper» σαν να 
λέμε, στις 31 Οκτωβρίου 2008. Ένα 
κείμενο μόλις 8 σελίδων που περι-
έγραφε μια θεωρία για το πρώτο 
κρυπτογραφημένο νόμισμα. Ο δη-
μιουργός; Άγνωστος. Το μόνο που 
γνωρίζουμε είναι το ψευδώνυμο 
που χρησιμοποιήθηκε: Σατόσι Να-
καμότο (Satοshi Nakamoto).
Στις 3 Ιανουαρίου 2009, ο Σατόσι 
Νακαμότο πέρασε από τη θεωρία 
στην πράξη και δημιούργησε το 
πρώτο block που περιείχε τα πρώτα 
50 bitcoin. Ο κώδικας του πρώτου 
block περιείχε, μάλιστα, ένα ενδι-
αφέρον μήνυμα: Το πρωτοσέλιδο 
από τους Times του Λονδίνου, που 
ανέφερε ότι θα χρειαστεί και δεύ-
τερο πακέτο διάσωσης για τις τρά-
πεζες. Ήταν η περίοδος που το 
σκάσιμο της φούσκας των ενυπό-
θηκων δανείων είχε οδηγήσει σε 
μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, 
και το τραπεζικό σύστημα  στα πρό-
θυρα της κατάρρευσης. Η πρόθεση 
του Σατόσι ήταν σαφής: Να μην 
έχουμε ανάγκη τις τράπεζες. Η 
πρώτη συναλλαγή πραγματοποιή-
θηκε στις 12 Ιανουαρίου 2009, με-
ταξύ του Σατόσι και ενός κρυπτο-
γράφου ακτιβιστή, του Χαλ Φίνι. 
Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυ-
λάκι…
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπι-
στημίου του Cambridge, το 2017 
υπήρχαν 2,9-5,8 εκατομμύρια μο-
ναδικοί χρήστες που χρησιμοποι-
ούσαν κάποιο «πορτοφόλι» (wallet) 
για κρυπτονομίσματα, με τους πε-
ρισσότερους από αυτούς να χρησι-
μοποιούν bitcoin. Σύμφωνα, όμως, 

με έρευνα της εταιρείας The Harris 
Poll, για λογαριασμό της Blockchain 
Capital, εκτιμάται ότι το 2019, στις 
ΗΠΑ και μόνο, υπήρχαν πάνω από 
27 εκατ. χρήστες. Mε άλλα λόγια, 
το 9% των Αμερικανών έχει στην 
κατοχή του bitcoin!
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των «οπα-
δών» του bitcoin παρουσίασε αύ-
ξηση μετά την επιβολή των capital 
controls, το 2015, σύμφωνα με τον 

Δημήτρη Τσαπακίδη, ενεργό μέλος 
της ελληνικής κοινότητας του 
bitcoin. «Υπήρχε κόσμος που ήθε-
λε να πληρώσει στο εξωτερικό δι-
άφορες συνδρομές που πριν τις 
πλήρωνε με κάρτες. Οπότε αρκετοί 
στράφηκαν στο bitcoin για να κά-
νουν αυτές τις πληρωμές», ανέφε-
ρε σε δηλώσεις του, προσθέτοντας, 
ωστόσο, ότι οι περισσότεροι στην 
Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν το 

αγορές
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bitcoin για πληρωμές, αλλά επεν-
δυτικά.
Το παράδειγμα των capital controls 
και η αύξηση στη χρήση bitcoin που 
ακολούθησε αποτελούν ενδεικτική 
περίπτωση για τη χρήση των κρυ-
πτονομισμάτων, καθώς τα ψηφιακά 
νομίσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
σε χώρες που έχουν πρόβλημα με 
το νόμισμά τους. Όπως συμβαίνει 
στη Βενεζουέλα, όπου οι τράπεζες 

μπορούν να κάνουν συναλλαγές 
στο ψηφιακό νόμισμα Petro, το 
οποίο ανακηρύχθηκε μάλιστα τον 
Φεβρουάριο του 2018 επίσημο κρυ-
πτονόμισμα της χώρας από την κυ-
βέρνηση Μαδούρο. Βασικές αιτίες 
για τη στροφή αυτή ήταν οι ακραίες 
διακυμάνσεις στην ισοτιμία του 
επίσημου νομίσματος, ο δυσθεώ-
ρητος πληθωρισμός, αλλά και η 
αποστροφή του κόσμου απέναντι 
στις τράπεζες.
Ένα άλλο φαινόμενο που καταγρά-
φηκε στην Ελλάδα και είναι επίσης 
ενδεικτικό της «λύσης» που προ-
σφέρει σε κάποιες περιπτώσεις το 
bitcoin και, γενικότερα, η χρήση 
κρυπτονομισμάτων, είναι η περί-
πτωση των προσφύγων που κατα-
φεύγουν εξ ανάγκης στα ψηφιακά 
νομίσματα. Άνθρωποι 
που είτε επειδή δεν 
είχαν πρόσβαση στο 
τραπεζικό σύστημα 
και στους λογαρια-
σμούς τους στη χώρα 
τους είτε επειδή ρευ-
στοποίησαν μεν την 
περιουσία τους αλλά 
δεν μπορούσαν να 
κουβαλούν μαζί τους 
όλα τους τα χρήματα 
είτε επειδή κατά τη 
μετακίνησή τους έχα-
σαν κάποια έγγραφα, 
στράφηκαν στη λύση 
του bitcoin. Για τους 
ανθρώπους αυτούς, η δυνατότητα 
να κάνουν συναλλαγές εκτός τρα-
πεζικού συστήματος τους λύνει τα 
χέρια.
Σε πιο ήρεμες, ωστόσο, οικονομικά 
περιόδους, όπως η σημερινή, οι 
«πελάτες» του bitcoin φαίνεται 
πως είναι, κυρίως, επενδυτές, λά-
τρεις της τεχνολογίας, ιδεολόγοι 
πολέμιοι των τραπεζών ή… κερδο-
σκόποι. Και, μεταξύ αυτών, κατα-
γράφονται επίσης περιπτώσεις μα-
θητών που προσπαθούν να αυξή-
σουν το χαρτζιλίκι τους, ακόμη και 
συνταξιούχων που προσπαθούν να 
βγάλουν το κάτι παραπάνω μετά τις 
περικοπές που είδαν τα προηγού-
μενα χρόνια. Η πλειονότητα των 

Ελλήνων, πάντως, σύμφωνα με τον 
Στέφανο Γκετσόπουλο, ιδρυτή της 
εταιρείας THESS Cash Hellas, της 
μοναδικής ελληνικής εταιρείας που 
κατασκευάζει bitcoin ATM (BTM), 
αντιμετωπίζει το προϊόν ως αποτα-
μιευτικό, εκμεταλλευόμενη την 
υπεραξία που ενδέχεται να της 
αποδώσει σε αντίθεση με τα μηδε-
νικά σχεδόν επιτόκια που προσφέ-
ρουν οι τράπεζες.

Μπορείς να βγάλεις χρήματα 
επενδύοντας σε bitcoin;
Αρνητική απάντηση δίνει ο Γεώρ-
γιος Λεκάκος, αναπληρωτής καθη-
γητής στο Τμήμα Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Επιχειρώντας να συνοψίσει τα χα-

ρακτηριστικά του κρυ-
πτονομίσματος, καθώς 
και εάν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί επενδυτικά, 
ο κ. Λεκάκος αναφέρει: 
«Βασικό συναλλακτικό 
πλεονέκτημα του bitcoin 
αποτελεί η απαλοιφή 
των ενδιάμεσων κατά 
την εκτέλεση των συ-
ναλλαγών, το οποίο πρα-
κτικά σημαίνει ελάχιστες 
ή καθόλου προμήθειες 
και άμεση ολοκλήρωσή 
τους (π.χ. κεφάλαια μπο-
ρούν να κινηθούν σε 
δευτερόλεπτα).

Παράλληλα, η μη αντιστρεψιμότη-
τα των συναλλαγών από τη μία 
πλευρά μπορεί να είναι θετική για 
τους εμπόρους (οι καταναλωτές 
δεν μπορούν να ακυρώσουν μια 
αγορά), αλλά από την άλλη πλευρά 
αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρό-
βλημα στην εξυπηρέτησή τους. Η 
δυνατότητα διαφύλαξης της ανω-
νυμίας των συμμετεχόντων στις 
συναλλαγές παρουσιάζει αρκετά 
πλεονεκτήματα (προστασία προ-
σωπικών δεδομένων), αλλά είναι 
σαφές ότι μπορεί να οδηγήσει εν 
δυνάμει σε ενίσχυση της παραοι-
κονομίας. Το bitcoin βασίζεται στην 
τεχνολογία block chain, η οποία 
έχει εξαιρετικές δυνατότητες και 

Σε πιο ήρεμες, 
ωστόσο, οικονομικά 
περιόδους, όπως 
η σημερινή, οι 
«πελάτες» του 
bitcoin φαίνεται 
πως είναι, κυρίως, 
επενδυτές, λάτρεις 
της τεχνολογίας, 
ιδεολόγοι πολέμιοι 
των τραπεζών ή… 
κερδοσκόποι. 
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Το έχουν υποτιμήσει, απαξιώ-
σει, δαιμονοποιήσει. Παρ’ όλα 

αυτά, ο αριθμός των κεντρικών 
τραπεζών ανά τον πλανήτη που 
έχουν αρχίσει να σκέφτονται το 
ενδεχόμενο να εκδώσουν bitcoin 
-ή, για την ακρίβεια, ψηφιακά νο-
μίσματα- αυξάνεται ολοένα πε-
ρισσότερο. Σύμφωνα με πρόσφα-
τη έρευνα που έκανε η Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών (BIS), 
από τις 66 κεντρικές τράπεζες 
που συμμετείχαν, πλέον ενεργά 
με το θέμα ασχολείται περίπου 
το 80%, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό έναν χρόνο νωρίτερα ήταν 
70%. Επίσης, το ποσοστό που 
είναι πιθανό να εκδώσει ψηφιακό 

νόμισμα για το κοινό σε 1-3 χρό-
νια διπλασιάστηκε στο 10%. «Μια 
σημαντική μειοψηφία, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 20% του 
πληθυσμού του πλανήτη, φαίνε-
ται πιθανό να εκδώσει ψηφιακό 
νόμισμα μέσω κεντρικής τράπε-
ζας πολύ σύντομα», ανέφερε η 
BIS.
 Παρ’ όλα αυτά, ποσοστό γύρω 
στο 70% δεν αναμένει να το 
πράξει τόσο άμεσα. Σε ό,τι αφο-
ρά την Ευρωζώνη και την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι 
γνωστό ότι ο Μπενουά Κερέ, 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΕΚΤ μέχρι το 2019, είχε 
χαρακτηρίσει κάποτε το bitcoin 

Στο μικροσκόπιο των            κεντρικών τραπεζών

θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημα-
ντικές αλλαγές στον τρόπο που συ-
ναλλασσόμαστε διαδικτυακά. 
Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτι-
κές η αγορά είναι ακόμα σχετικά 
ανώριμη επενδυτικά, παρουσιάζει 
ιδιαίτερη μεταβλητότητα, ενώ πα-
ράλληλα (ως «ανώριμη» αγορά) 
μπορεί να επηρεαστεί από κερδο-
σκοπικούς χειρισμούς. Συνεπώς, 
ενώ παρουσιάζει ευκαιρίες, δεν 
αποτελεί την κατάλληλη αγορά για 
επενδύσεις από «μη ειδικούς» οι 
οποίοι παρακολουθούν στενά τις 
εξελίξεις.

Παίρνεις κλήση; 
Πληρώνεις σε… bitcoin!
Οικονομικό πρόβλημα δεν έχουν. 
Το αντίθετο μάλιστα. Και σε τέτοιο 
βαθμό, που τους δίνεται η δυνατό-
τητα να πληρώνουν τους φόρους 
και τα τέλη τους ακόμη και σε… 
bitcoin εφόσον το επιθυμούν. Ο λό-
γος για τους 5.400 κατοίκους του 
αλπικού χιονοδρομικού θερέτρου 
Ζερμάτ στην Ελβετία, που θα μπο-
ρούν στο εξής να διευθετούν τις 
υποχρεώσεις τους προς το κράτος 
πληρώνοντας με το δημοφιλές κρυ-
πτονόμισμα. Οι πληρωμές θα διεκ-
περαιώνονται μέσω υπολογιστή από 
την Bitcoin Suisse, η οποία θα με-
τατρέπει τα bitcoin σε φράγκα και 
θα μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό 
στον Δήμο. 
Η ιδέα της πληρωμής με bitcoin ξε-
κίνησε από το καντόνι του Τσουγκ, 
μια ελβετική, τρόπον τινά, Σίλικον 
Βάλεϊ, για τις εταιρείες που ασχο-
λ ούντ α ι  με  την  τεχνολογ ία 
blockchain στην Ελβετία, η οποία 
έχει χαρακτηριστεί, άλλωστε, και 
«κρυπτοκοιλάδα». 
Εκεί, οι δημοτικές Αρχές δέχονται 
πληρωμές με bitcoin ήδη από το 
2016. Τι θα γίνει στο Ζερμάτ; Η δή-
μαρχος του δημοφιλούς θερέτρου 
δεν περιμένει και πολλές συναλλα-
γές σε bitcoin, αλλά δηλώνει περί-
εργη για τη νέα τεχνολογία. «Όλοι 
μιλάνε για τα κρυπτονομίσματα και 
το blockchain και, αν δεν το δοκι-
μάσεις, δεν θα γίνεις πιο έξυπνος», 
λέει χαρακτηριστικά.

αγορές
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«κακό σπόρο της οικονομικής κρί-
σης». Και όμως, αποδεικνύοντας 
πόσο σημαντικό είναι για τους 
θεσμούς όχι μόνο να παρακολου-
θούν αλλά να οδηγούν τις εξελί-
ξεις, σήμερα «τρέχει» το κέντρο 
καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών, μελετώντας το 
πώς η χρηματοοικονομική τεχνο-
λογία επηρεάζει τις κεντρικές 
τράπεζες.

Η θέση της ΤτΕ
Σε κάθε περίπτωση, η θέση της 
ΕΚΤ (και, φυσικά, της Τράπεζας 
της Ελλάδος) για το bitcoin, σύμ-
φωνα με παρουσίαση του Φεβρου-
αρίου του 2018, είναι η εξής: Το 

bitcoin αποκαλείται “εικονικό 
νόμισμα”. Όμως, τι είναι ακριβώς 
το bitcoin; Ποια είναι η σημασία 
του για τα πραγματικά νομίσματα; 
Στην ουσία είναι μια ψηφιακή μο-
νάδα αξίας που μπορεί να ανταλ-
λάσσεται ηλεκτρονικά. Δεν έχει 
φυσική μορφή. Το bitcoin δημι-
ουργείται και παρακολουθείται 
από ένα δίκτυο υπολογιστών μέσω 
πολύπλοκων μαθηματικών τύπων 
και όχι από μία ενιαία αρχή ή ορ-
γανισμό. Είναι μεν ψηφιακό αλλά 
δεν είναι νόμισμα. Γιατί όχι;
Δεν υποστηρίζεται από κανέναν
Το bitcoin δεν εκδίδεται από κά-
ποια κεντρική δημόσια αρχή. Για 
παράδειγμα, όταν κρατάτε στα 

Στο μικροσκόπιο των            κεντρικών τραπεζών

χέρια σας ένα τραπεζογραμμάτιο 
των 10 ευρώ, η ΕΚΤ εγγυάται το 
δικαίωμά σας να το χρησιμοποιεί-
ται ως μέσο πληρωμής σε οποιο-
δήποτε μέρος της Ζώνης του Ευ-
ρώ. Κανείς δεν διασφαλίζει το 
δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε 
το bitcoin και κανείς δεν εργάζε-
ται για να διατηρείται σταθερή η 
αξία του.

Δεν είναι ένα γενικά αποδεκτό 
μέσο πληρωμής
Εάν το bitcoin ήταν νόμισμα, θα 
είχατε λογικά τη δυνατότητα να 
το χρησιμοποιείτε ευρέως. Όμως, 
στην πράξη, μπορείτε να πληρώ-
σετε με bitcoin σε πολύ λίγα μέρη. 
Και σε αυτά όμως οι συναλλαγές 
εκτελούνται με βραδύτητα και 
είναι δαπανηρές.

Δεν προστατεύονται οι χρήστες
Τα bitcoin μπορούν να κλαπούν 
από χάκερς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
δεν έχετε καμία νομική προστασία.
Είναι υπερβολικά ασταθές
Ένα νόμισμα θα πρέπει να αποτε-
λεί αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης 
της αξίας, ώστε να μπορείτε με 
σιγουριά να αγοράζετε σήμερα, 
αλλά και του χρόνου, περίπου την 
ίδια ποσότητα αγαθών. Το bitcoin 
δεν είναι σταθερό. Η αξία του ανέ-
βηκε στα ύψη και μειώθηκε ρα-
γδαία σε διάστημα λίγων ημερών.
Εάν δεν είναι νόμισμα, τότε τι εί-
ναι;
Το bitcoin είναι μια δραστηριότη-
τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με 
άλλα λόγια, μπορείτε να επενδύ-
σετε σε αυτό με σκοπό το κέρδος, 
κινδυνεύοντας όμως να χάσετε 
την επένδυσή σας.
Θα απαγορεύσει η ΕΚΤ τα bitcoin;
Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της 
ΕΚΤ η απαγόρευση ή η κανονιστι-
κή ρύθμιση του bitcoin ή άλλου 
κρυπτονομίσματος. Όμως, επειδή 
δεν εξασφαλίζεται η προστασία 
του καταναλωτή, καλό θα ήταν να 
είστε προσεκτικοί». 
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Χρονιά-τρόμος  
για την αγορά  
του LNG το 2020
Η τιμή spot του LNG στη βόρεια Ασία ετοιμάζεται για ιστορικό 
χαμηλό φέτος το καλοκαίρι, ενώ οι τιμές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
κινούνται στα χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα από το 1999
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Toυ Τάσου Φραγκούλη

Χ
αμηλά ρεκόρ ετοιμάζο-
νται να δοκιμάσουν φέ-
τος οι τιμές του υγρο-
ποιημένου φυσικού αε-
ρίου (LNG), καθώς αυ-

ξάνεται κατακόρυφα η προσφορά, 
τη στιγμή που ένας σχετικά ήπιος 
χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο 
περιορίζει την κατανάλωση. Η εκ-
κίνηση νέων εξαγωγικών projects 
από την Αυστραλία προς τις ΗΠΑ 
έχει πλημμυρίσει την αγορά, ενώ η 
αύξηση των αποθεμάτων στην Ευ-
ρώπη και η αναμενόμενη επιβρά-
δυνση της ζήτησης από την Κίνα 
έχουν «παγώσει» τις προοπτικές 
για την κατανάλωση. 
Η τιμή spot του LNG στη βόρεια 
Ασία ετοιμάζεται για ιστορικό χα-
μηλό φέτος το καλοκαίρι, ενώ οι 
τιμές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
κινούνται στα χαμηλότερα για την 
εποχή επίπεδα από το 1999. Όπως 
επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, 
οι προοπτικές για την τιμή του LNG 
το ερχόμενο δωδεκάμηνο δεν είναι 
καλές, καθώς υπάρχει ήδη πλεόνα-
σμα προσφοράς σε ΗΠΑ και Ευρώ-
πη, ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν 
ευνοούν την κατανάλωση. 

Πώς θα επηρεάσει 
η εξέλιξη αυτή την αγορά; 
Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει 
να φαίνονται σε κάποιες αγορές, 
όπως η αμερικανική, η οποία τα 
προηγούμενα χρόνια έκανε «άλμα» 
στις εξαγωγές, χάρη στη ραγδαία 
ανάπτυξη της παραγωγής σχιστο-
λιθικού αερίου στη χώρα. Ωστόσο, 
η υποχώρηση της τιμής του LNG 
είναι πιθανό να φέρει καθυστερή-
σεις στις αποστολές νέων φορτίων 
ή και να οδηγήσει σε συντηρητικό 
«πάγωμα» της παραγωγής και των 
εξαγωγών, μέχρι να περάσει η… 
καταιγίδα. Οι παραγωγοί και οι εται-
ρείες που έχουν αυτήν τη στιγμή 
ανοιχτές συμφωνίες είναι πιθανό 
να αποφασίσουν να μη φορτώσουν 
τα φορτία, επειδή οι τιμές είναι πο-
λύ χαμηλές για να βγάλουν κέρδος, 
αν ληφθεί υπόψη και το κόστος 
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αποστολής. Με τα φορτία από τον 
Κόλπο του Μεξικού να τιμολογού-
νται σήμερα γύρω στα 2,65 εκατ. 
δολάρια ανά εκατομμύριο btu, τα 
περιθώρια κέρδους είναι θετικά 
μόνο επειδή είναι χαμηλές οι τιμές 
αναφοράς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με 
τον Ρόμπερτ Σιμς, αναλυτή της 
Wood Mackenzie. «Αν το spread 
μεταξύ των τιμών περιοριστεί ση-
μαντικά, είναι πιθανόν να δούμε 
μείωση της παραγωγής», επισημαί-
νει. 
Η ανισορροπία προσφοράς και ζή-
τησης στην αγορά LNG απασχόλη-
σε και τη φετινή σύνοδο στο Νταβός, 
καθώς ο Torbjorn Tornqvist, διευ-
θύνων σύμβουλος της Gunvor 
Group, του μεγαλύτερου ανεξάρ-
τητου trader υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου, θεωρεί πως η αγορά 
απέχει μόλις 50 σεντς του δολαρί-

ου από το να αρχίσουν να κλείνουν 
οι στρόφιγγες. 
Οι πελάτες, από την πλευρά τους, 
μπορεί να ζητήσουν αλλαγές στα 
πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαιά 
τους, όπως καλύτερες τιμές ή να 
απαλειφθούν τυχόν περιορισμοί σε 
ό,τι αγορά το ενδεχόμενο μεταπώ-
λησης των φορτίων. Η ιαπωνική 
Osaka Gas έχει ήδη αναλάβει δρά-
ση, στέλνοντας σε διαιτησία μια 
κοινοπραξία της Exxon Mobil, προ-
κειμένου να επιτύχει χαμηλότερες 
τιμές.
Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύ-
τερους προμηθευτές παγκοσμίως, 
αλλά ο αυστηρότερος στο θέμα της 
τιμολόγησης, έχει αρχίσει να δεί-
χνει μια κάποια ευελιξία, προσφέ-
ροντας ήδη ανταγωνιστικότερες 
τιμές για κάποια συμβόλαια (π.χ. 
προς την Korea Gas). Παράδειγμα 

που ίσως ακολουθήσουν και άλλοι…

Πώς επηρεάζονται
 οι επενδύσεις
Μετά από τέσσερα χρόνια «λιτότη-
τας», οι επενδύσεις σε νέες παρα-
γωγικές μονάδες πέρυσι έφτασαν 
σε επίπεδα ρεκόρ, με εταιρείες 
όπως η Qatar Petroleum, η Novatek 
και η Venture Global LNG να δίνουν 
τον τόνο από το Κατάρ μέχρι τη 
Ρωσία και από τη Ρωσία μέχρι τις 
ΗΠΑ. 
Ωστόσο, το σημερινό κύμα επιπρό-
σθετης προσφοράς και οι επίμονα 
χαμηλές τιμές παγκοσμίως λειτουρ-
γούν ανασταλτικά για τα νέα 
projects που βρίσκονται μεν στα 
σκαριά, αλλά δεν έχουν πάρει ακό-
μη τον δρόμο της υλοποίησης. Είναι 
ενδεικτικό ότι η Morgan Stanley 
αναθεώρησε προς τα κάτω τις προ-



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020  I  ΒUSINESS ENERGY  I  33

βλέψεις της τόσο για τον αριθμό 
των επενδύσεων που θα φτάνουν 
να εγκριθούν τελικά όσο και για τη 
νέα προσφορά που θα βγει στην 
αγορά μέσα στην επόμενη πεντα-
ετία. 
Οι χαμηλές τιμές ενδέχεται επίσης 
να αναγκάσουν το Κατάρ να περι-
ορίσει ή και να αναβάλει για αργό-
τερα την προγραμματισμένη έως 
το 2027 αύξηση της παραγωγής 
του, σύμφωνα με την εταιρεία συμ-
βούλων FGE.

«Μαχαίρι» και 
στην κερδοφορία
Οι χαμηλές τιμές, όμως, σημαίνουν 
και μεγαλύτερο άγχος για τους κο-
λοσσούς του κλάδου και εταιρείες 
του μεγέθους της γαλλικής Total 
και της ιταλικής Eni, οι οποίες είδαν 
τα κέρδη τους από τις δραστηριό-

τητες που σχετίζονται με το φυσι-
κό αέριο να μειώνονται. Επίσης, 
κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας που δέχονται αυ-
ξανόμενη κριτική για τη χρήση ορυ-
κτών καυσίμων είναι πιθανό ακόμη 
και να εγκαταλείψουν εντελώς την 
εναλλακτική του LNG. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η περίπτωση της 
Orsted, της μεγαλύτερης εταιρείας 
ενέργειας στη Δανία, αλλά και της 
ισπανικής Iberdrola που εγκατέλει-
ψε προσφάτως τη συγκεκριμένη 
αγορά. 
Η Royal Dutch Shell, η μεγαλύτερη 
εταιρεία εμπορίας LNG στον κόσμο, 
έχει καταφέρει να μην έχει ζημιά 
από το LNG, συνδέοντας τις τιμές 
στα συμβόλαια μελλοντικής παρά-
δοσης με την τιμή του πετρελαίου. 
Τα περισσότερα, άλλωστε, μακρο-
πρόθεσμα συμβόλαια LNG είναι 

συνδεδεμένα με την τιμή του αργού 
πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι τιμές 
να είναι περίπου δύο φορές πιο 
ακριβές από τις τιμές άμεσης πα-
ράδοσης. 
Την ίδια ώρα, οι μεγαλύτεροι εισα-
γωγείς LNG στον κόσμο, η ιαπωνική 
Jera και η κορεατική Korea Gas, θα 
βγουν κερδισμένες από την υπο-
χώρηση των τιμών και ενδέχεται να 
τραβήξουν μεγαλύτερες ποσότητες 
από την spot αγορά. 
Παράλληλα, είναι πιθανό να επιτα-
χυνθεί και η μετάβαση της Ινδίας 
προς το φυσικό αέριο, ανέφεραν οι 
αναλυτές της Morgan Stanley σε 
σημείωμά τους στις 16 Ιανουαρίου. 
Αυτό σημαίνει ότι θα μπει πιο δυ-
ναμικά στην αγορά ένας ακόμη με-
γάλος καταναλωτής, απορροφώντας 
σημαντικές ποσότητες από την 
αγορά spot.  
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ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ

Οι λογαριασμοί σε Νέα Υόρκη, 
Δανία, Σιγκαπούρη  
και οι διαδρομές του χρήματος 
που έβαλαν στη φυλακή 
τον Τηλέμαχο Λαβίδα
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Της Ελένης Κρίτσαλου

Ε
μπιστευτικές πληροφο-
ρίες για επιχειρηματικές 
εξελίξεις που περνούν 
συνθηματικά από το ένα 
στόμα στο άλλο αποφέ-

ροντας κέρδη εκατομμυρίων, ένα 
κύκλωμα με… πλοκάμια που έχουν 
αγκαλιάσει και τις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού, δημοσιεύματα που 
«φυτεύονται» επί τούτου προκει-
μένου να κινηθούν στη «σωστή» 
κατεύθυνση προσεκτικά επιλεγμέ-
νες μετοχές, καρτοκινητά μιας χρή-
σης, off shore λογαριασμοί… 
Και λίγους μήνες μετά την αποκά-
λυψη του σκανδάλου από τις αμε-
ρικανικές Αρχές, αποκάλυψη που 
ήρθε έπειτα από έρευνες που είχαν 
ξεκινήσει χρόνια πριν, ο γιος ενός 
Έλληνα φαρμακοβιομήχανου, του 
Δ ρ  Α θ α ν α σ ί ο υ  Λ α β ί δ α  τ η ς 
Lavipharm, ο Τηλέμαχος Λαβίδας, 
βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος 
να περιμένει την ετυμηγορία που 
μπορεί να τον καταδικάσει σε ποινή 
φυλάκισης έως και οκτώ ετών. 
Την ίδια ώρα, ένας άλλος Έλληνας 
επιχειρηματίας, επίσης γιος βιομη-
χάνου, του αείμνηστου Παναγιώτη 
Νίκα, ιδρυτή της ομώνυμης αλλα-
ντοβιομηχανίας, στον οποίο έχουν 
απαγγελθεί επίσης κατηγορίες για 
την ίδια υπόθεση, παραμένει ελεύ-
θερος. Φυγόδικος για τις αμερικα-
νικές Αρχές που, ανήμπορες να τον 
πιάσουν αφού βρίσκεται στην Ελ-
λάδα, έχουν «παγώσει» τα περιου-
σιακά στοιχεία του στις ΗΠΑ. 
Κι όμως, από τα στοιχεία που έχουν 
δει μέχρι στιγμής το φως της δημο-
σιότητας, ο ρόλος του τελευταίου 
φαίνεται να ήταν πολύ πιο μεγάλος 
από εκείνον που είχε ο Τηλέμαχος 
Λαβίδας στη συγκεκριμένη υπόθε-
ση…
Ας πιάσουμε, όμως, το νήμα από 
την αρχή…  Ή περίπου από την αρχή, 
αφού το γαϊτανάκι των συναλλαγών 
που απασχολούν τις αμερικανικές 
Αρχές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή 
μάλλον πολύπλευρο.
Οκτώβριος του 2019 και η αμερικα-
νική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η 
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SEC, καταγγέλλει τον Μπράιαν Κό-
εν και τον Γιώργο Νίκα για ενεργό 
συμμετοχή σε κύκλωμα insider 
trading που απέφερε στον δεύτερο 
παράνομα κέρδη εκατομμυρίων 
δολαρίων. Η διαδικασία απλή: Ο 
Κόεν, ο οποίος εργαζόταν για την 
Goldman Sachs σε Λονδίνο και Νέα 
Υόρκη, είχε πρόσβαση σε πληρο-
φορίες για επικείμενες επιχειρη-
ματικές εξελίξεις, τις οποίες και 
περνούσε, άμεσα ή έμμεσα, σε 
τουλάχιστον έναν trader. Ο οποίος 
με τη σειρά του τις περνούσε στον 
«φίλο» του, όπως αναφέρεται στη 
σχετική καταγγελία, Γιώργο Νίκα. 
Με βάση τις συγκεκριμένες πληρο-
φορίες, οι δύο τελευταίοι έβγαλαν 
εκατομμύρια δολάρια από συναλ-
λαγές επί μετοχών τουλάχιστον 

δύο εισηγμένων εταιρειών: της ει-
σηγμένης στο ελβετικό Χρηματι-
στήριο Syngenta και της αμερικα-
νικής Buffalo Wild Wings.
Τα στοιχεία για τις σχέσεις των 
πρωταγωνιστών αποκαλυπτικά: Ο 
Γιώργος Νίκας και ο συγκεκριμένος 
trader φέρονται να γνωρίζονται 
από το 2011, αν όχι νωρίτερα. Ήταν, 
μάλιστα, φίλοι, όπως αναφέρεται 
επανειλημμένα στα δικόγραφα, ενώ 
αντάλλασσαν εμπιστευτικές πλη-
ροφορίες με το… αζημίωτο για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Οι δυο τους 
κατηγορούνται ότι έβγαλαν τερά-
στια κέρδη αγοράζοντας «χαρτιά» 
εταιρειών που ήταν στόχος εξαγο-
ράς προτού γίνουν γνωστές στο 
ευρύ κοινό οι επικείμενες εξελίξεις. 
Έπαιρναν δηλαδή «long» θέσεις σε 

εταιρείες αγοράζοντας είτε κοινές 
μετοχές είτε αμερικανικές αποθε-
τήριες μετοχές (ADS) εταιρειών 
εισηγμένων σε Χρηματιστήρια εκτός 
ΗΠΑ είτε άλλους τίτλους άμεσα 
συνδεδεμένους με την πορεία συ-
γκεκριμένων μετοχών. 

Λογαριασμός εδώ, 
λογαριασμός εκεί…
Οι λογαριασμοί μέσω των οποίων 
γίνονταν οι συναλλαγές, φτερό 
στον άνεμο… Στην περίπτωση της 
Syngenta, από την οποία ο Γιώργος 
Νίκας έβγαλε μερικά εκατομμύρια, 
χρησιμοποιήθηκαν σίγουρα τρεις 
λογαριασμοί: Ο πρώτος, που ήταν 
στο όνομά του, στις ΗΠΑ (πρόκειται 
για τον λογαριασμό που κατονομά-
ζεται στη δικογραφία ως «Nikas 

αποκάλυψη

Γιώργος ΝίκαςΤηλέμαχος Λαβίδας
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Schwab Account»), ο δεύτερος, 
επίσης στο όνομά του, σε χρηματι-
στηριακή στη Δανία («Nikas 
Denmark Account 1») και ο τρίτος, 
στο όνομα της μητέρας του, επίσης 
στη Δανία. Για την ίδια, όμως, υπό-
θεση χρησιμοποιήθηκε, λίγο καιρό 
μετά και ενώ η Syngenta συνέχιζε 
να πολιορκείται από επίδοξους 
«μνηστήρες», και ένας τέταρτος 
λογαριασμός. Αυτή τη φορά στο 
όνομα ενός επενδυτικού οχήματος, 
στη δημιουργία και τη χρηματοδό-
τηση του οποίου συμμετείχε ο ίδιος 
ο Νίκας: του Nikas Investment Fund. 
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε 
ανοιχθεί σε χρηματιστηριακή στη 
Σιγκαπούρη που χρησιμοποιούσε 
και ο trader που λειτουργούσε ως 
ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στον 
τραπεζίτη της Goldman Sachs και 
στον Γιώργο Νίκα.
Συνολικά, από την υπόθεση της 
Syngenta και μόνο, ο Γιώργος Νίκας 
έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 εκατ. 
δολάρια μέσω των λογαριασμών 
που διατηρούσε σε χρηματιστηρι-
ακές σε ΗΠΑ και Δανία και το επεν-
δυτικό fund του, μέσω Σιγκαπούρης, 
άλλα 4.328.552 ελβετικά φράγκα.
Το ίδιο συνέβη και με την αμερικα-
νική, εισηγμένη στο Nasdaq, Buffalo 
Wild Wings, υπόθεση από την οποία 
ο Γιώργος Νίκας και το Nikas 
Investment Fund καρπώθηκαν κέρ-
δη της τάξης των 1.580.065 δολα-
ρίων.
Όμως, η δράση του Γιώργου Νίκα 
δεν περιορίστηκε στις δύο αυτές 
εταιρείες… Από το κατηγορητήριο 
στην ποινική υπόθεση κατά του 
Γιώργου Νίκα και του Τηλέμαχου 
Λαβίδα (διαφορετικό από αυτό κα-
τά του Κόεν και του Νίκα) προκύπτει 
ότι ο πρώτος, από τον Δεκέμβριο 
του 2012, αν όχι νωρίτερα, μέχρι 
περίπου και τον Νοέμβριο του 2017, 
φέρεται να υπεξαίρεσε πολύτιμες 
εμπιστευτικές πληροφορίες από 
τουλάχιστον 10 ακόμη εταιρείες. 
Στο ίδιο κατηγορητήριο, ξεχωριστό 
κεφάλαιο είναι η υπόθεση της Ariad 
Pharmaceuticals, για την οποία 
βρίσκεται στη φυλακή ο Τηλέμαχος 
Λαβίδας…

Ο 39χρονος επιχειρηματίας Τηλέμαχος Λαβίδας συνελήφθη στις 18 
Οκτωβρίου 2019 για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης εμπιστευ-
τικών πληροφοριών και όλες οι προσπάθειες των συνηγόρων του 
για να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση απέβησαν άκαρπες. Πέρασε 
από δίκη -ο μόνος από τους συγκατηγορούμενούς του που έχει ήδη 
δικαστεί για την υπόθεση του insider trading- και, αν δεν υπάρξει 
κάποια νέα προσπάθεια να αφεθεί ελεύθερος με την καταβολή εγ-
γύησης, τότε θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι και τη 17η Απριλίου 
2020, όταν και η δικαστής θα ανακοινώσει την ποινή. Αντίθετα από 
τον συγκατηγορούμενό του, Γιώργο Νίκα, που όταν βγήκε το ένταλ-
μα σύλληψής του βρισκόταν στην Ελλάδα, ο Τηλέμαχος Λαβίδας εί-
χε την ατυχία να βρίσκεται στις ΗΠΑ. Με αποτέλεσμα να πέσει πάνω 
του βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης.
Πώς συνδέονται, όμως, Τηλέμαχος Λαβίδας και Γιώργος Νίκας; Στην 
περίπτωση αυτού του δίπολου, συνδετικός κρίκος υπήρξε η φαρμα-
κοβιομηχανία Ariad, με έδρα τη Βοστώνη. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο 
στην υπόθεση, όπου εμπλέκεται εμμέσως, χωρίς όμως να του έχει 
απαγγελθεί καμία κατηγορία, και ο φαρμακοβιομήχανος Αθανάσιος 
Λαβίδας. 
Η υπόθεση Ariad ξεκινά περίπου το 2013 και ολοκληρώνεται περί-
που 2 χρόνια αργότερα, σε μία περίοδο που ο πατέρας του Τηλέμα-
χου Λαβίδα ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Οι εισαγγελείς κατη-
γόρησαν τον Τηλέμαχο Λαβίδα ότι παρείχε στον Γιώργο Νίκα εκ των 
έσω πληροφορίες που λάμβανε από τον πατέρα του για την Ariad 
Pharmaceuticals προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις 
για τη δική του εταιρεία ειδών διατροφής Mediterra. Για την οποία 
και πήρε, εν είδει επένδυσης όμως, όπως υποστηρίζουν οι συνήγο-
ροί του, από τη Μιράντα Πατέρα, σύζυγο του Γιώργου Νίκα, το ποσό 
των 500.000 δολαρίων. Και, όταν χρειάστηκε επιπλέον κεφάλαια, 
το 2016, άλλα 200.000 δολάρια εν είδει δανείου από τον Γιώργο Νί-
κα, για τα οποία μάλιστα υποστηρίζουν πως υπάρχουν συμβόλαια. 
Την ίδια στιγμή, μόνο από τη μετοχή της Ariad, ο Νίκας φέρεται, 
σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, να έβγαλε τουλάχιστον 6,5 
εκατ. δολάρια, ενώ από τη διακίνηση των πληροφοριών που παρείχε 
εκ των έσω ο Τηλέμαχος Λαβίδας συνολικά ο Νίκας και οι traders 
που έλαβαν πληροφορίες από αυτόν υπολογίζεται πως αποκόμισαν 
κέρδη άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αρνητικό ρόλο στην ετυμηγορία εις βάρος του Τηλέμαχου Λαβίδα 
έπαιξε και το γεγονός ότι ο ίδιος συνελήφθη στο πολυτελές διαμέ-
ρισμα του Γιώργου Νίκα στο Μανχάταν, αλλά και η ακολουθία των 
τηλεφωνικών κλήσεων τις μέρες που ο Γιώργος Νίκας και τα υπόλοι-
πα μέλη του κυκλώματος στοιχημάτιζαν στο Χρηματιστήριο της Wall 
Street και αποκόμιζαν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Να 
σημειωθεί πως οι αμερικανικές εισαγγελικές Αρχές δεν έχουν δη-
μοσιοποιήσει τα συνολικά κέρδη του Νίκα από όλες τις αγοραπωλη-
σίες μετοχών και παραγώγων..

Τα κέρδη των 6,5 εκατ. δολαρίων 
του Γιώργου Νίκα 
και η επένδυση των 500.000 
ευρώ στην εταιρεία του Λαβίδα
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επιχειρηματικά νέα

ΟPTIMA BANK
Επεκτείνει το δίκτυό της 
με τρία νέα καταστήματα 

  Με τρία νέα τραπεζικά καταστήματα, σε Αμπελόκηπους, Νέα 
Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, καλοσώρισε το 2020 η Optima 
bank. 
Με  σταθερά και αξιόπιστα βήματα ανάπτυξης, η Optima bank 
μέσα σε λίγους μόλις μήνες ενισχύει δυναμικά το δίκτυο της, 
αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Ει-
σάγοντας μία διαφορετική φιλοσοφία εξυπηρέτησης των πελα-
τών στον τραπεζικό χάρτη της χώρας, η Optima Bank αυξάνει 
πλέον τον αριθμό καταστημάτων της σε 7. 
Το πρώτο κατάστημα της τράπεζας άνοιξε τις πόρτες του τον 
Οκτώβριο του 2019 στο Ψυχικό, ενώ  ακολούθησαν τον Δεκέμ-
βριο 3 νέα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι και 
Ηλιούπολη.
Προσφέροντας την πιο σύγχρονη και πελατοκεντρική τραπεζι-
κή εμπειρία, τα κορυφαίας αισθητικής καταστήματα σε Αμπε-
λόκηπους και Νέα Σμύρνη υποδέχονται τους πελάτες από την 
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Το νέο κατάστημα στο Παλαιό Φά-
ληρο αναμένεται να ανοίξει για το κοινό την Παρασκευή 7 Φε-
βρουαρίου.
Διευθύνσεις νέων καταστημάτων:
-    Αμπελόκηποι: Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι
-    Νέα Σμύρνη: Ελ. Βενιζέλου 55, Νέα Σμύρνη
-    Π. Φάληρο: Αγίου Αλεξάνδρου 4 & Αμφιτρίτης , Παλαιό Φά-
ληρο

ΟΠΑΠ
Προπληρώνει ομόλογα 
και εξετάζει  
την πιθανότητα έκδοσης 
νέου ΚΟΔ 

  Την απόφασή του να προπληρώσει το σύ-
νολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών 
που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσι-
ας προσφοράς, δυνάμει του από 08.03.2017 
Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου έως €200.000.000 και Σύμβασης 
Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων 
(το "Πρόγραμμα ΚΟΔ") ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.
Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 23.03.2020, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2 του 
Προγράμματος ΚΟΔ ("Προπληρωμή"), όπως 
ανακοίνωσε ο Οργανισμός.
Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, 
θα καταβληθεί
α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομο-
λογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και
β) οι μέχρι την 23.03.2020 δεδουλευμένοι 
τόκοι, ανά ομολογία.
Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής 
αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συ-
νολικό μικτό ποσό €1.017,694444 που ανα-
λύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον 
μικτού ποσού τόκων ύψους €17,694444.
Ως προς την διαδικασία, θα ακολουθήσουν 
επόμενες ανακοινώσεις της εταιρείας.
Σημειώνει παράλληλα, ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, προτίθεται 
να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου 
κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως 
προσεχές διάστημα.
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  Η τρελή πορεία της Tesla δεν δεί-
χνει κανένα σημάδι παύσης, καθώς ο 
κολοσσός του Έλον Μασκ παρέμεινε 
σε κερδοφόρα τροχιά για δεύτερο 
συνεχόμενο τρίμηνο, με κύριο ατού 
τις πωλήσεις των Model 3 και ανακοί-
νωσε ως σημείο καμπής το έτος 2019. 
Αν και δεν κατάφερε να σημειώσει 
κέρδη σε ετήσια βάση, τα αποτελέ-
σματα ώθησαν τη μετοχή σε κέρδη 
11% με την άνοδο να συνεχίζεται από 
τον Οκτώβριο.
Η εταιρεία της Silicon Valley ανακοί-
νωσε κέρδη 105 εκατ. δολαρίων για 
το τρίμηνο, με έσοδα ύψους 7,38 δισ. 
δολαρίων. Προσαρμοσμένα στα μην 
επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα κέρ-
δη διαμορφώθηκαν στα 2,14 δολ. ανά 
μετοχή. Αυτοί οι αριθμοί είναι άνω των 
προβλέψεων αναλυτών, που έκαναν 
λόγο για κέρδη 1,72 δολάρια ανά με-
τοχή και έσοδα 7,02 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.
Το περασμένο έτος "αποτέλεσε ση-
μείο καμπής για την Tesla", ανέφερε 
ο Μασκ σε επιστολή προς τους επεν-
δυτές. "Αποδείξαμε την ισχυρή οργα-
νική ζήτηση για το Model 3, επιστρέ-
ψαμε στην κερδοφορία GAAP το 2019 
και δημιούργησε 1,1 δισ. ελεύθερες 
ταμειακές ροές για το έτος. Επιτύχαμε 
ισχυρή παραγωγή μετρητών μέσω επί-
μονου ελέγχου του κόστους σε όλη 
την επιχείρηση".
Μετά από χρόνια ασταθών οικονομι-
κών, μεγάλες αυξομειώσεις στις τιμές 
των μετοχών, ανεκπλήρωτες υποσχέ-
σεις και τις μάχες με ασφαλιστικές και 

ρυθμιστικές αρχές, η εταιρεία μπορεί 
να παρουσιάζει σημάδια μιας πιο στα-
θερής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, 
στοχεύει σε θετικά έσοδα βάσει GAAP, 
για μελλοντικά τρίμηνα και αναφέρει 
ότι η αύξηση του όγκου πωλήσεων και 
η παραγωγή μετρητών αποτελούν τον 
κύριο στόχο.
Η Tesla σκοπεύει να παραδώσει πε-
ρισσότερα από 500.000 οχήματα 
φέτος, από 367.500 το 2019, συμπε-
ριλαμβανομένων περισσότερων από 
295.000 Model 3, αξίας από περίπου 
40.000 δολαρίων.
Σε μια ανακοίνωση-έκπληξη, είπε ότι 
η παραγωγή των Crossover Model Y 
ξεκίνησε αυτόν τον μήνα στο εργο-
στάσιο Fremont της Καλιφόρνια, νω-
ρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμ-
ματιστεί. Εν τω μεταξύ, το εργοστάσιο 

της Tesla στην Σανγκάη, το οποίο 
άνοιξε σε χρόνο-ρεκόρ τον Ιανουάριο, 
λειτουργεί "όπως αναμενόταν". Οι 
προετοιμασίες για την τρίτη μονάδα 
συναρμολόγησης οχημάτων, που πρό-
κειται να κατασκευαστεί, κοντά στο 
Βερολίνο, προχωρούν και οι αρχικές 
παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί 
για το 2021.
Αυτό μένει να αποδειχτεί, λόγω των 
αντιδράσεων στη Γερμανία στα σχέδια 
της Tesla να κόψει ένα μέρος των υφι-
στάμενων δασών.
"Η Tesla στάθηκε λίγο τυχερή στο 
γεγονός ότι η αγορά εξελίχθηκε γύρω 
της: απρογραμμάτιστα, το Model Y 
μπορεί να έρθει και ταιριάξει "γάντι" 
στη θέση των crossover EV στην αγο-
ρά", δήλωσε η Jessica Caldwell, εκτε-
λεστική διευθύντρια βιομηχανίας στην 
Edmunds. "Έχει ένα πιο διάσημο εμπο-
ρικό σήμα από τα mainstream υβριδι-
κά, αλλά έρχεται με πολύ μικρότερο 
κόστος από ό,τι ο υπόλοιπος ανταγω-
νισμός πολυτελείας".
Η κερδοφορία των μετοχών έχει επί-
σης αυξήσει τον πλούτο του Μασκ. Η 
Forbes εκτιμά την περιουσία του επι-
χειρηματία από τη Νότια Αφρική, σε 
32,3 δισ. δολάρια.
Οι ζημία της Tesla, για το έτος, ήταν 
862 εκατομμύρια δολάρια, με έσοδα 
ρεκόρ, ύψους 26 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Μια δεκαετία μετά την αρ-
χική δημόσια προσφορά, ποτέ δεν 
ανακοίνωσε κερδοφορία σε ετήσια 
βάση.

IBM
Αλλαγή CEO

  Την ανάληψη των καθηκόντων του CEO από τον Arvind Krishna, στη θέση της 
Ginni Rometty, ανακοίνωσε η International Business Machines.
Η αντικατάσταση θα λάβει χώρα στις 6 Απριλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η IBM.
Ο Jim Whitehurst, πρώην CEO της Red Hat, γίνεται ο νέος εκτελεστικός πρόεδρος 
της IBM. Η τελευταία ολοκλήρωσε την 34 δισ. δολ. εξαγορά της Red Hat  τον περα-
σμένο Ιούλιο.
Η Rometty, 62 ετών, ανέλαβε εκτελεστική πρόεδρος και CEO το 2012. Θα παραμεί-
νει εκτελεστική πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2020.

TESLA
Συνεχίζεται η κερδοφορία, παραμένει η επιφυλακτικότητα

Έλον Μασκ 
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σελίδες 

Γράφει ο Τάσος Φραγκούλης 

Ο
ι περιπέτειες της πλατεί-
ας Ομονοίας ξεκινούν από 
πολύ νωρίς, πριν ακόμη 
πάρε το όνομα που έχει 
σήμερα, όταν δηλαδή ονο-

μαζόταν πλατεία Ανακτόρων. Η πλατεία 
τότε είχε ονομαστεί έτσι καθώς στα 
πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια των Κλε-
άνθη και Σάουμπερτ το 1834 ο χώρος 
αυτός προοριζόταν για την ανέγερση 
των Ανακτόρων. Οταν τα σχέδια άλλα-
ξαν και τα ανάκτορα αποφασίσθηκε να 
ανεγερθούν στη θέση όπου βρίσκεται 
σήμερα η Παλιά Βουλή, η πλατεία απο-
τελούσε το τέρμα του εξοχικού περι-
πάτου των Αθηναίων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΌΜΌΝΌΙΑΣ 

H ιστορία της 
πλατείας και 
οι περιπέτειες  
των τελευταίων 
150 ετών
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πόλης αφού περιμετρικά της πλατεί-
ας βρίσκονται μερικά από τα πιο ση-
μαντικά ξενοδοχεία. Το 1889, στο 
τέλος της οδού Αθηνάς οικοδομείται 
το τετραόροφο ξενοδοχείο «Μέγας 
Αλέξανδρος» σε σχέδια του αρχιτέ-
κτονα  Έρνεστ Τσίλερ.
Από το 1954, η πλατεία αποκτά περισ-
σότερο εμπορικό χαρακτήρα με την 
ολοκλήρωση των εργασιών για την 
κατασκευή του υπόγειου σταθμού του 
ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στα πρό-
τυπα των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών 
δικτύων. Το 1960 τοποθετήθηκαν στην 
πλατεία συντριβάνια, ενώ το 1990 
τοποθετήθηκε το άγαλμα του Δρομέα, 
έργο του γλύπτη Βαρώτσου άγαλμα 
το οποίο απομακρύνθηκε με την έναρ-
ξη των εργασιών του Μετρό.
Η τελευταία... ανακαίνιση της πλατεί-
ας έγινε πριν την Ολυμπιάδα του 2004. 
Οι περιπέτειες της πλατείας δεν τε-
λειώνουν εδώ αφού ένα ακόμη σχέδιο 
ανάπλασης της πλατείας ήδη βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. 
Το πράσινο επιστρέφει, μαζί με το 
συντριβάνι. Αν θα επιστρέψει και η 
δόξα είναι κάτι που θα το μάθουμε σε 
μερικούς μήνες.

Το 1864 μετονομάστηκε σε Πλατεία 
Οθωνος προς τιμή του βασιλιά. Το 
σημερινό της όνομα δόθηκε το 1862, 
όταν στο χώρο αυτό γιορτάστηκε η 
συμφιλίωση των δύο αντιμαχόμενων 
πολιτικών παρατάξεων, των ορεινών 
και των πεδινών που έδωσαν όρκο 
«ομονοίας».
Στις αρχές του 19ου αιώνα η πλατεία 
δενδροφυτεύεται και γίνεται σημείο 
αναφοράς της κοσμικής κίνησης της 
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auto news

Του Γιάννη Σταυρόπουλου

Σ
το Μαρτορέλ της Ισπανίας 
κοντά στη Βαρκελώνη, πραγ-
ματοποιήθηκε η παρουσία-
ση του νέου Leon. Ένα αυ-

τοκίνητο με περισσότερες από 2,2 
εκατ. πωλήσεις, για το οποίο η Seat 
επένδυσε 1,1 δις ευρώ, με την εξέλιξή 
του να διαρκεί τέσσερα χρόνια.
Δομημένο πάνω στην πλατφόρμα 
MQB Evo ακολουθήσε την εξελικτική 
οδό στη σχεδίαση του, καθώς αντι-
κρίζοντας το καταλαβαίνεις ότι πρό-
κειται για το διάδοχο του δημοφιλούς 

Leon. Εμφανισιακά το βλέμμα μαγνη-
τίζουν οι εμπρός Led προβολείς, τα 
επίσης τεχνολογίας Led πίσω φωτι-
στικά σώματα που επικοινωνούν με-
ταξύ τους, η εξάγωνη μάσκα, το μα-
κρύτερο εμπρός καπό, οι μπροστινές 
κολόνες του παρμπρίζ οι οποίες έχουν 
μετακινηθεί προς τα πίσω και το καλ-
λιγραφικό όνομα του Leon που ανα-
γράφεται στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών. 
Ο εκμοντερνισμός του Leon είναι 
ορατός στα ενδότερα του, όπου κυ-
ριαρχούν ποιοτικότερα υλικά και δι-
ακοσμητικά ένθετα, μαλακότερα 

πλαστικά, ξεχωρίζει το λεπτότερο 
ταμπλό, η μεγάλη κεντρική οθόνη 
αφής των 8,25 ή 10 ιντσών με ανα-
γνώριση χειρονομιών και διαγώνιο 
θέμα σχεδίασης που εμπνεύστηκε 
από τη λεωφόρο Diagonal της  Βαρ-
κελώνης, ο ψηφιακός πίνακας οργά-
νων με οθόνη 10,25 ιντσών, ο μινιμα-
λισμός με την «εξαφάνιση» των πε-
ρισσότερων κουμπιών, ο λιλιπούτειος 
λεβιές του κιβωτίου ταχυτήτων και ο 
ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός που 
επεκτείνεται με σχήμα τόξου από τα 
πάνελ των εμπρός θυρών στο επάνω 
τμήμα ολόκληρου του ταμπλό.

Νέο Seat Leon

Με ιταλική υπογραφή
Το νέο Leon είναι το μοντέλο που δημιουργήθηκε υπό την προεδρία του Λούκα Ντε Μέο, του κορυφαίου 
Ιταλού μάνατζερ, πριν αποχωρήσει από τη Seat και αναλάβει τα ηνία της Renault.
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Το νέο πεντάθυρο Leon έχει το ίδιο 
σε χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με το 
απερχόμενο μοντέλο, δηλαδή 380 
ικανοποιητικά λίτρα, ενώ o χώρος απο-
σκευών στο νέο Leon Sportstourer 
αυξήθηκε κατά 30 λίτρα φτάνοντας 
πλέον τα 617 λίτρα.
Για πρώτη φορά το Leon εκτός από 
βενζινοκινητήρες TSI, πετρελαιοκινη-
τήρες TDI και έκδοση φυσικού αερίου 
TGI θα προσφέρεται με ήπια υβριδική 
έκδοση eTSI και plug-in υβριδική έκ-
δοση eHybrid.
Το λανσάρισμα του νέου Leon θα ξε-
κινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Δείτε την παρουσίαση εδω:
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 «Δεν θα λέγαμε όχι αν υπήρχε κά-
ποια ενδιαφέρουσα περίπτωση», δη-
λώνει και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα 
ανοιχτά, για είσοδο ακόμη και σε ει-
σηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιρεία, ο εμπνευστής και ιθύνων 
νους της Virtus International Partners 
κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου. Mε 
αφορμή τη μόλις προ εβδομάδος ανα-
κοίνωση για την είσοδο της Virtus 
International Partners με 51% στη 
Three Cents Limited, εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον ταχέως ανα-
πτυσσόμενο κλάδο των Premium 
Mixers & Tonics, ο κ. Παπακωνσταντί-
νου μοιράζεται τη φιλοσοφία που δι-
έπει τις επενδυτικές του κινήσεις. 
Πλέον από άλλο μετερίζι, μετά από 
σχεδόν 30 χρόνια στον χώρο των επεν-
δύσεων αξιών και μετοχών, ο στόχος 
είναι, όπως λέει, η μεγιστοποίηση της 
αξίας που έχει μία εταιρεία. Γι' αυτήν 
ακριβώς τη γνώση και την εμπειρία του 
είναι, άλλωστε, που ο κ. Παπακωνστα-
ντίνου χαίρει της απόλυτης εμπιστο-
σύνης κορυφαίων προσωπικοτήτων 
του εγχώριου επιχειρείν, όπως οι αδερ-
φοί Θανάσης και Παναγιώτης Λασκα-
ρίδης, το κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση, 
ο εφοπλιστικός όμιλος Τσάκου, ο 
εφοπλιστής Γιάννης Σαραντίτης. Κι 
όχι μόνο αυτό, αλλά συμβουλευτικό 
ρόλο στη Virtus έχουν ο Σπύρος Θε-
οδωρόπουλος της Chipita, ο πρόεδρος 
του ΣΕΒ και της Quest Θεόδωρος Φέσ-
σας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ 
Μιχάλης Τσαμάζ, ο πρόεδρος 
της Coca Cola HBC Αναστά-
σης Δαυίδ, αλλά και ο Τάκης 
Αράπογλου, πρώην πρόε-
δρος της Εθνικής Τράπεζας 
και πρόεδρος στο Δ.Σ. της 
Τιτάν.

Η φιλοσοφία
«Επενδύουμε με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση της αξί-
ας που έχει μία επιχείρη-
ση», αναφέρει ο κ. Παπα-
κωνσταντίνου. Για να προ-
σθέσει ότι «περισσότερο 
από όλα χρειάζεται χρό-

νος για την ανάπτυξη της επιχείρησης, 
των προϊόντων της». Όπως λέει ο κ. 
Παπακωνσταντίνου «έχουμε συγκε-
κριμένες αρχές και οι κινήσεις που 
κάνουμε σε επιλεγμένες εταιρείες 
έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
Καλές εταιρείες με καλά οικονομικά 
στοιχεία, καλό ισολογισμό. Που σημαί-
νει cash flow και management που 
είναι διατεθειμένο να τις τρέξει. Αυτό 
διαπιστώσαμε και στην Αστήρ Βιτο-
γιάννης το 2017, και στα attica stores 
το περασμένο φθινόπωρο και στην 
Three Cents πριν από δύο μέρες που 
ολοκληρώθηκε η συμφωνία». Σύμφω-
να με τον ίδιο «μία φυσιολογική επέν-
δυση έχει μπροστά της ορίζοντα πε-
νταετίας. Αν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις ή μας συμφέρει, βγαίνουμε 
νωρίτερα».

Βασικές αρχές και φιλοσοφία
Ο κ. Παπακωνσταντίνου εξηγεί:
– Δεν συμμετέχουμε με μειοψηφίες. 
Επενδύουμε σε πλειοψηφίες.
– Δεν διοικούμε.
– Πριν καταλήξουμε σε μία επένδυση 

έχει γίνει προεργασία του-
λάχιστον 8-10 μηνών. 
Στο διάστημα αυτό 
ερχόμαστε κοντά με 
τους επικεφαλής και 
τους ιδιοκτήτες. Να 
τους ακούσουμε. Να 

βοηθήσουμε στην εκπόνηση του 
business plan.
– Μέσω της επένδυσης ο στόχος είναι 
η δημιουργία υπεραξίας για τους δικούς 
μας επενδυτές, την οποία, όμως, θα 
δημιουργήσει και θα ενισχύσει ο επι-
χειρηματίας.
Προς τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με 
τον κ. Παπακωνσταντίνου «περνούμε 
στις επιχειρήσεις που τοποθετούμαστε 
τις σύγχρονες μορφές και τους σύγ-
χρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρ-
νησης, που από μόνοι τους δημιουρ-
γούν υπεραξία στο επόμενο στάδιο 
μεταπώλησης της επιχείρησης». Του-
λάχιστον αυτό -λέει- συμβαίνει στο 
εξωτερικό και θέλουμε να ισχύσει και 
στην Ελλάδα.
 – Ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, 
επίσης, δημιουργεί υπεραξία για την ίδια 
και τους επενδυτές: Reports, ενημέρω-
ση μετόχων, ο τρόπος που τρέχει το 
management και η επιχείρηση.
– Έχουμε δίκτυο έμπειρων στελεχών 
σε Ελλάδα και εξωτερικό που μπορεί 
να βοηθήσει το Δ.Σ. μιας εταιρείας σε 
κρίσιμες αποφάσεις. Για παράδειγμα, 
μια εταιρεία που έχει ως αντικείμενο 
τα υλικά συσκευασίας, έχουμε ανθρώ-
πους που καλούνται να δώσουν τα 
φώτα τους, να μοιραστούν την εμπει-
ρία τους, να ενημερώσουν για όλες τις 
σύγχρονες και προσοδοφόρες τάσεις 
του κλάδου παγκοσμίως.
– Συμβάλλουμε -και λόγω εμπειρίας- 
αν συντρέχει λόγος στο χρηματοοικο-
νομικό κομμάτι.
– Και, αν χρειαστεί, μπαίνουμε στο 
operation.
Ως προς τα υπό διαχείριση κεφάλαια 
της Virtus, ο κ. Παπακωνσταντίνου 
ξεκαθαρίζει ότι «εμείς δεν πρόκειται 
να κάνουμε 10-15 deals. Όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερα, ναι. Όχι όμως από τα 
10 που κοιτάμε, να κάνουμε τα πέντε 
ή τα έξι.
 Αν ισχύουν οι προϋποθέσεις, βεβαίως. 
Σε κάθε δέκα περιπτώσεις που κοιτά-
ζουμε, κάνουμε τη μία. Ο στόχος μας 
είναι να επενδύουμε πάνω από τα κε-
φάλαια που έχουμε βάλει κάθε φορά».
 Στ.Κ. Χαρίτος

H επιστροφή του Λάμπρου
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Μυτιληναίος: 
Μία από 
τις πρώτες 
επιλογές 
της Norges 
Bank 

 Ξεπέρασε το 3% 
στη μετοχή του Μυτι-
ληναίου το Νορβηγικό 
Ταμείο Συμμετοχών 
(Νorges bank). Oι 
Νορβηγοί με 34 επεν-
δύσεις έχουν τις μεγα-
λύτερες τοποθετήσεις 
τους στην Ελλάδα σε 
Μυτιληναίο, Alpha 
Bank, Aegean Airlines, 
Αutohellas, ενώ κατέ-
χουν και εταιρείες μι-
κρότερης κεφαλαιο-
ποίησης, όπως ο Πα-
πουτσάνης. Oι συντά-
ξεις, λοιπόν, των Νορ-
βηγών περνούν και 
από ελληνικές εται-
ρείες και ειδικότερα 
επιχειρήσεις ενέργει-
ας.

Βιοχάλκο: 
Εισαγωγή 
της Noval

 Στις 6 Φεβρουαρίου 
παρουσιάστηκε σε κε-
ντρικό ξενοδοχείο η 
εταιρεία επενδύσεων 
ακινήτων Noval, θυγα-
τρική του ομίλου Βιο-
χάλκο. Η Noval -η 
οποία κατέχει ένα ση-
μαντικό χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων- αναμένεται 
να εισαγάγει τις μετο-
χές της στο Χρηματι-
στήριο και αυτό θα 
έχει σημαντικό αντί-
κτυπο στην κεφαλαιο-
ποίηση της μητρικής. 
Το ερώτημα είναι το 
πότε…

Όικονομικές δηλώσεις
 Ήταν να κάνει δηλώσεις, λέει, ο Νίκος Παππάς, 

ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και δεξί χέρι του 
Αλέξη Τσίπρα για την Οικονομία, με αφορμή την 
υποχώρηση της αγοράς την περίοδο των εορ-
τών. Πέρα από τον αποκλεισμό κάποιων δημοσι-
ογράφων, οι οποίοι ήταν εκτός συστήματος, 
εντύπωση έκανε η άποψη των ίδιων των εμπό-
ρων. Πώς να κινηθεί η αγορά όταν μία εβδομάδα 
πριν από τα Χριστούγεννα ήταν Black Friday και 
δέκα μέρες μετά άρχιζαν οι χειμερινές εκπτώ-
σεις;

Το Χ.Α. χρειάζεται και ενεργειακή στροφή
 Μια και μιλάμε για νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο, μέχρι τώρα δεν έχουμε 

κάποια εταιρεία ενέργειας. Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου προχώρησε σε αλλα-
γές στη Διεύθυνση εισηγμένων και περιμένει να προσελκύσει νέες εταιρείες, αλ-
λά μέχρι τώρα δεν έχουμε απτά αποτελέσματα. Η ενέργεια και ειδικότερα οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέτουν τα εφόδια για να προσελκύσουν διεθνή κε-
φάλαια, τα οποία είναι προσανατολισμένα προς την καθαρή ενέργεια. Όλα αυτά 
χρειάζεται να τα λάβει υπόψη ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζαββός, ο 
οποίος θέλει να καταστήσει το ελληνικό Χρηματιστήριο «εργαλείο» ανάπτυξης 
χρησιμοποιώντας παλαιά υλικά. 
 

Εκπλήξεις στη ΔΕΠΑ Υποδομών
 Εκπλήξεις αναμένονται στην ΔΕΠΑ Υποδομών, σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-

ρίες από το Λονδίνο. Ένα fund ελληνικών συμφερόντων -το οποίο έχει δραστηριο-
ποιηθεί στον χώρο των ακινήτων- αναζητά συμμαχίες προκειμένου να καταθέσει 
προσφορές για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, έως τις 14 Φεβρουαρίου. Η συγκεκριμένη 
προσφορά ουσιαστικά θα είναι η πρώτη όπου θα συμμετάσχει ένα fund ελληνικών 
συμφερόντων και έχει ενδιαφέρον με ποια ελληνική ή ξένη εταιρεία θα συσταθεί 
μια κοινοπραξία. 
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Τoυ Σταύρου Χαρίτου

Μέχρι 100 εκατ. ευρώ λιγότερα 
έσοδα από τις 120 δόσεις…
  Μέχρι τέλος του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα της Εφο-
ρίας για την ένταξη στις 24-48 δόσεις, που θα αποτελεί 
πια και την πάγια ρύθμιση. Το ερώτημα είναι πόσα απίδια 
έπιασε ο κυβερνητικός σάκος από τις 120 δόσεις που 
εφαρμόστηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο! Όπως 
υποστηρίζουν στη στήλη κορυφαίες κυβερνητικές πηγές, 
ετέθη εκτός στόχου κατά 50 με 100 εκατ. ευρώ. Δεν εί-
ναι άσχημο, αν σκεφτεί κανείς ότι στη ρύθμιση εντάχθη-
καν περίπου 750 χιλιάδες φορολογούμενοι και τακτο-
ποίησαν περίπου 7,1 δισ. ευρώ χρέος. Τι συνέβη στην 
πορεία; Πολλά. 
Η διάρθρωση των χρεών της κοινωνίας, σχολιάζει κορυ-
φαίος κυβερνητικός παράγοντας στη στήλη, είναι αλλο-
πρόσαλλη. Και γι’ αυτόν τον λόγο η ανάπτυξη της χώρας 
δεν γίνεται και δεν θα γίνει να στηριχθεί πλέον στην κα-
τανάλωση, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Πολίτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, 
το έπραξαν για διάφορους λόγους, σχολιάζουν οι ίδιες 
πηγές. Ένας εξ αυτών, το να πάρουν ΑΦΜ. Άλλοι, προ-
φανώς, γονάτισαν στο μέγεθος των μηνιαίων οικογενει-
ακών υποχρεώσεών τους. Τα 200 ευρώ παραπάνω, για 
παράδειγμα, που προορίζονταν για το χρέος στην Εφορία, 
δεν περισσεύουν, διότι ταυτόχρονα τρέχουν οι λογαρια-
σμοί των ΔΕΚΟ ή κάποιο δάνειο στην τράπεζα. Και, βε-
βαίως, οι αποδοχές δεν είναι ίδιες με αυτές προ δεκαε-
τίας, όταν πλέον ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν 
ξεπερνάει τα 1.100 ευρώ.
Η διαβάθμιση των χρεών της κοινωνίας ξεκινάει, υποστη-
ρίζει η ίδια κυβερνητική πηγή, από πολίτες αδιάφορους 
για το χρέος τους, από πολίτες που πραγματικά βρίσκο-
νται σε απόγνωση και δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, 
αλλά και από πολίτες που μπορεί να έχουν ακίνητη πε-
ριουσία και η εκμετάλλευσή της συν τω χρόνω μπορεί να 
τους ωθήσει να βγάλουν το κεφάλι τους από το νερό. 

Ατράνταχτο παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των 
ακινήτων, μέσω των πλατφορμών διαμερισμού ακινήτων 
(π.χ. Airbnb).
Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επεν-
δύσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργα-
σίας βάζοντας εντός αγοράς πολίτες ανενεργούς ή πο-
λίτες που σκέπτονταν να φύγουν εκτός Ελλάδος για να 
αναζητήσουν καλύτερο μέλλον. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, λοιπόν, κινείται η μείωση της φορολογίας των επι-
χειρήσεων, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και από φέτος η 
μείωση του συντελεστή στο 22-20% από 24% σήμερα 
και 29% πριν από έναν χρόνο, επί ΣΥΡΙΖΑ, η μείωση του 
συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα στο 5%, η εφά-
παξ μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 25% ή η επικεί-
μενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Εκλογές
 «Ο Μητσοτάκης δεν είναι Τσίπρας, να σπαταλήσει το 

πολιτικό του κεφάλαιο στους επτά μήνες», σχολιάζουν 
κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης με τα οποία συνομί-
λησε η στήλη. Τι εννοεί ο… ποιητής;  Ότι ο Μητσοτάκης, 
αν και έχει τη δυνατότητα να προκηρύξει εκλογές για να 
κάψει την απλή αναλογική που είχε περάσει η προηγού-
μενη κυβέρνηση του κ. Αλ. Τσίπρα, δεν θα το κάνει άμε-
σα. Και δεν θα το κάνει για να έχει ακόμα μία πολιτική 
ευκαιρία καθαρού χρόνου διακυβέρνησης, ορίζοντα 
4ετίας. Ο κ. Τσίπρας, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, στους 
οκτώ μήνες από τότε που ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 
2015, έκανε εκλογές, τον Σεπτέμβριο, μετά το αχρείαστο 
δημοψήφισμα, τα capital controls και βεβαίως το άνευ 
λόγου και αιτίας 4ο μνημόνιο, το οποίο στοίχησε παρα-
πάνω σε φόρους (μαζί με τα ληξιπρόθεσμα) 30 δισ. ευρώ. 
Η ιστορία έχει δείξει ότι στο… καπάκι τρεις εκλογές δεν 
έχει κερδίσει κανείς υποψήφιος πρωθυπουργός.
Η κυβέρνηση έχει δύο μεγάλα ζητήματα να αντιμετωπί-
σει. Το ένα είναι το μεταναστευτικό και το άλλο η οικο-
νομία. Στο δεύτερο κάτι γίνεται. Το πρώτο είναι και το 
πιο δύσκολο… 






