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Πέντε «αστερίσκοι» στο Σχέδιο Ηρακλής από την ΕΚΤ
Πέντε «αστερίσκους» εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο σχέδιο Ηρακλής για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, το οποίο κατατέθηκε
χθες στη Βουλή. Όπως υπογραμμίζει στη σχετική γνωμοδότηση, η κεντρική τράπεζα ζητεί -μεταξύ άλλων- μεγαλύτερη σαφήνεια στη διατύπωση των
διατάξεων του σχεδίου, πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών και τακτική επανεξέταση.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ, «το αυξημένο επίπεδο μη-εξυπηρετούμενων δανείων(ΜΕΔ) στην Ελλάδα αποτελεί
τα τελευταία χρόνια έναν από τους βασικούς τομείς εστίασης και παρακολουθείται στενά από εποπτική άποψη. Τα τέσσερα σημαντικά ελληνικά πιστωτικά
ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ δεσμεύτηκαν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης των ΜΕΔ έως το 2021. Ακόμη, οι
ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί «να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις με σκοπό την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των
προσπαθειών με τη διευθέτηση των ΜΕΔ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαρκή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου». 2.4 Η
ΕΚΤ αντιλαμβάνεται το προβλεπόμενο στο σχέδιο νόμου πρόγραμμα ως πρόγραμμα στο οποίο οι τράπεζες μπορούν να προσχωρήσουν οικειοθελώς στο
πλαίσιο τιτλοποιήσεων ΜΕΔ. Η ίδια επισημαίνει ότι στην παρούσα γνώμη δεν αξιολογείται η κανονιστική μεταχείριση της εγγύησης του Δημοσίου κατά
το σχέδιο νόμου. Η ΕΚΤ προτείνει την ουσιαστική και έγκαιρη διαβούλευση της αιτούσας αρχής με όλους τους οικείους φορείς, περιλαμβανομένων των
εποπτικών αρχών, καθώς τέτοιου είδους διαβουλεύσεις είναι πιθανόν να ρίξουν φως σε πτυχές του σχεδίου νόμου που κατά τα λοιπά ενδέχεται να μην
καθίστανται άμεσα αντιληπτές»,
Η ΕΚΤ προχωρεί σε πέντε ειδικές παρατηρήσεις:
Ασφάλεια δικαίου Η ανάγκη ασφάλειας δικαίου επιτάσσει σαφήνεια στη διατύπωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου. Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η επίτευξη
ασφάλειας δικαίου είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι: i) το πρόγραμμα θα προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τρίτους,
ιδίως όσον αφορά τις ομολογίες χαμηλής προτεραιότητας και, εφόσον εκδίδονται τέτοιες, τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, η διάθεση
των οποίων αναμένεται ότι θα συνδράμει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να επιτύχουν σημαντική μεταβίβαση του κινδύνου με λογιστικό διαχωρισμό∙
και ii) θα αποσοβηθούν διαφωνίες ή/και ένδικες διαφορές ως προς το κύρος, το ύψος, τη διάρκεια και λοιπά χαρακτηριστικά των εγγυήσεων του
Δημοσίου. Ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου ενδέχεται να δημιουργήσουν νομική αβεβαιότητα και θα μπορούσαν να αναδιατυπωθούν
αποτελεσματικά προς ενίσχυση της σαφήνειας και μείωση των κινδύνων15. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να περιγραφούν με επαρκή σαφήνεια στο σχέδιο
νόμου ή στη δευτερογενή νομοθεσία που πρόκειται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του οι ακόλουθες πτυχές του, καθώς όλες τους θα επηρεάζουν την
εκτελεστότητα της εγγύησης του Δημοσίου και, συνεπώς, και την εν γένει αποτελεσματικότητα του προγράμματος: i) οι ημερομηνίες θέσης σε ισχύ και
λήξης της εγγύησης του Δημοσίου∙ και ii) οι ειδικότεροι κανόνες υποβολής αιτημάτων για χορήγηση εγγύησης του Δημοσίου16. Είναι εξάλλου άκρως
σημαντικό να διατυπωθεί με σαφήνεια στο σχέδιο νόμου ή στη δευτερογενή νομοθεσία που πρόκειται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του η ακριβής
διαδικασία που θα ακολουθείται από την υποβολή αιτήματος κατάπτωσης της εγγύησης ως την καταβολή του ποσού της, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει
την ιδιότητα της εγγύησης ως καταβλητέας «σε πρώτη ζήτηση» κατά τα οριζόμενα στο σχέδιο νόμου. Τέλος, προτείνεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω
στο σχέδιο νόμου ή στη δευτερογενή νομοθεσία που πρόκειται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του οι ειδικότεροι κανόνες για την παρακολούθηση των
τιτλοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα βάσει των διατάξεών του, τα συναφή απαιτούμενα έγγραφα και τη συχνότητα της παρακολούθησης17. Συνιστάται η
πρόβλεψη ειδικής ανεξάρτητης οντότητας ως πλέον κατάλληλης για να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της εγγύησης με τους προβλεπόμενους όρους
έκδοσής της, τις ενέργειες του διαχειριστή και τα γεγονότα που θα προκαλούν κατάπτωση της εγγύησης18.
Σαφέστερη αναδιατύπωση της διάταξης περί ολοσχερούς εξόφλησης του κεφαλαίου των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πριν από την
εξόφληση του τόκου των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο της προτεραιότητας πληρωμών (waterfall structure) Το άρθρο 3
παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου φαίνεται να ρυθμίζει την προτεραιότητα των πληρωμών με αυστηρό, προκαθορισμένο τρόπο. Προτείνεται η σαφέστερη
αποτύπωση στο κείμενο του σχεδίου νόμου του βαθμού προτεραιότητας της καταβολής του τόκου των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας
στο πλαίσιο διαμόρφωσης της προτεραιότητας πληρωμών, κατά τρόπο που να μην αποκλείει το ενδεχόμενο ολοσχερούς εξόφλησης (και κατά κεφάλαιο)
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πριν από την όποια καταβολή τόκου των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. Από
άποψη προληπτικής εποπτείας τούτο θα διασφαλίσει την ταχύτερη εξόφληση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και, ως εκ τούτου,
μπορεί να επιφέρει μείωση της διάρκειας της εγγύησης.
Πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου ορίζει ότι οι ομολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από ECAI «εγκεκριμένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της εγγύησης από την [ΕΚΤ]».
Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η ίδια δεν εγκρίνει τους ECAI. Το Ευρωσύστημα αποδέχεται ορισμένους ECAI των οποίων οι αξιολογήσεις θεωρούνται
κατάλληλες ειδικά για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής που διενεργεί. Αυτοί πρέπει να πληρούν τα γενικά κριτήρια αποδοχής των
ECAI, ένα εκ των οποίων συνίσταται στην εγγραφή τους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Διάρκεια εγγύησης του Δημοσίου Το άρθρο 6 παράγραφος 7 του σχεδίου νόμου ορίζει ότι η εγγύηση του Δημοσίου χορηγείται έως την καθορισμένη λήξη
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Προτείνεται η εγγύηση να διαρκεί έως την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλόμενων ποσών σε
σχέση με τις εν λόγω ομολογίες.
Τακτική επανεξέταση Τέλος, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί η τακτική επανεξέταση και αξιολόγηση, από ειδική ανεξάρτητη
οντότητα, της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που θεσπίζεται με το σχέδιο νόμου σε σχέση με τους στόχους και τις βραχυμεσοπρόθεσμες
επιπτώσεις των διατάξεών του στα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Εύλογος χρόνος για την αναθεώρηση της συνολικής
λειτουργίας του νέου προγράμματος θα μπορούσε να είναι το ένα έτος από τη θέσπισή του20. 3.6 Συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
Απόκειται στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του σχεδίου νόμου με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης.
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Citigroup: Στα κορυφαία trades για το 2020 τα ελληνικά ομόλογα
Στα 12 κορυφαία trades για το 2020 τοποθετεί η Citigroup τα ελληνικά ομόλογα, δείχνοντας πως πλέον η Ελλάδα έχει μπει
έντονα στο ραντάρ των διεθνών επενδυτικών οίκων οι οποίοι προτείνουν στους πελάτες τους τοποθετήσεις στα ελληνικά
assets μετά και την σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τις ήδη πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, η αμερικάνικη τράπεζα εκτιμά πως η
υπεραποδόσή τους θα συνεχιστεί και το νέο έτος, αποτελώντας και το 2020 τα "αστέρια" των αγορών. Συγκεκριμένα η Citi
προτείνει την αγορά ελληνικών 10ετών ομολόγων (λήξης Μαρτίου 2029) έναντι των γερμανικών κρατικών τίτλων, με
στόχο το spread των 100-150 μονάδων βάσης.
Όπως επισημαίνει, τα spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των κρατικών ομολόγων του πυρήνα της ευρωζώνης έχουν
περιοριστεί σημαντικά από τα έτη της κρίσης του 2010-2012, αλλά και κατά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τώρα, η Ελλάδα
διαπραγματεύεται μόλις 182 μονάδες βάσης πάνω από τα γερμανικά ομόλογα.
Ωστόσο, η Citi εκτιμά ότι τα ελληνικά spreads αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω σε ένα περιβάλλον όπου το κυνήγι
των αποδόσεων συνεχίζεται. Τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ καλύτερα από πριν, όπως τονίζει,
και παρά το γεγονός ότι το δημοσιονομικό και εξωτερικό ισοζύγιο έχουν καταφέρει να σημειώνουν πλεόνασμα από
τεράστιο έλλειμμα, η πραγματική οικονομική ανάπτυξη έχει ανακάμψει, έτσι τα επίπεδα του χρέους / του ΑΕΠ (αν και
υψηλά) μειώνονται και προβλέπεται να μειωθούν κι άλλο. Όλα αυτά βοηθήθηκαν από την τεράστια μείωση κατά 25% του
σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Σύμφωνα με τα εναρμονισμένα στοιχεία της Eurostat, το κόστος
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα είναι τώρα μόλις 3% υψηλότερο από ό, τι στη Γερμανία και 12% κάτω από
τα ιταλικά επίπεδα.
Κοντά στην επενδυτική βαθμίδα
Τα ελληνικά ομόλογα αξιολογούνται επί του παρόντος αρκετές βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους
οίκους αξιολόγησης, αλλά η S&P δίνει θετικές προοπτικές.
Κατά την άποψη της Citi, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας το επόμενο έτος, δεδομένων των
ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε
όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά
υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειώνει απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, καταλήγει η
Citi.
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Τι θα φέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο φόρος Σολτς επί της αγοράς μετοχών
Στα χέρια του Χρήστου Σταϊκούρα καθώς και των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται από την
Δευτέρα το σχέδιο του Γερμανού υπουργού Οικονομικών και αντικαγκελάριου Όλαφ Σολτς για την επιβολή φόρου στις
αγορές μετοχών, μεταξύ των οποίων και στις ελληνικές, ζητώντας την τελική τους έγκριση πριν το επόμενο Ecofin.
Σύμφωνα με το σχέδιο, όπως μετέδωσε χθες η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, ιδιώτες και νομικά πρόσωπα
που αγοράζουν μετοχές μεγάλων εταιριών θα πληρώνουν φόρο ύψους 0,2% της αξίας των μετοχών. Ο φόρος θα αφορά
μόνο μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στο εσωτερικό μιας χώρας και η αξία τους ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Ο νέος νόμος θα
υπογραφεί στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και θα τεθεί σε ισχύ σε δέκα χώρες το 2021, στις
Ελλάδα, Γερμανίας Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία.
Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια,
από το 2011, ωστόσο λόγω διαφόρων αντιδράσεων από χώρες, δεν είχε προχωρήσει. Πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία και
αναμένεται, σύμφωνα με αναλυτές να επηρεάσει έντονα την ελληνική αγορά λόγω και της ήδη πολύ χαμηλής της
ρευστότητάς της, τη στιγμή που μάλιστα ήδη επιβάλλεται φόρος στην πώληση μετοχών Αν και δεν είναι ακόμη γνωστές οι
λεπτομέρειες του σχεδίου, αν δηλαδή εξαιρούνται κάποιοι αγοραστές, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι πως η επιβολή φόρου
θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές, έστω και αν αυτός θα αφορά και άλλα χρηματιστήρια – ενώ στα σχέδια
είναι να αποτελέσει κάποια στιγμή παγκόσμιο φόρο.
Οι λόγοι που οδήγησαν την Ε.Ε να προτείνει νέο φόρο στις συναλλαγές είναι κυρίως δύο. Θεωρείται, ότι ο
χρηματοπιστωτικός τομέας που είναι και μεγάλος "επενδυτής" μετοχών, πρέπει να συνεισφέρει στην κάλυψη του κόστους
της κρίσης αφού από την αρχή της τρέχουσας κρίσης έχει λάβει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από τις κυβερνήσεις.
Επίσης, ένα συντονισμένο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στη δημιουργία ισχυρότερης εσωτερικής αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την αποθάρρυνση συναλλαγών που
εμπεριέχουν κίνδυνο.
Προς το παρόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα επιβληθεί σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, ωστόσο αξίζει να τονίσουμε
πως στο παρελθόν υπήρξαν αντιδράσεις έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα νοικοκυριά και
οι ΜΜΕ. Μένει να ξεκαθαριστεί λοιπόν το αμέσως επόμενο διάστημα, ποιους ακριβώς θα αφορά.
Πάντως, με τα έως τώρα δεδομένα, αυτός ο φόρος σε ότι αφορά το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα επηρεάσει 12 εισηγμένες,
καθώς σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο του Χ.Α αυτές είναι που εμπίπτουν στην κατηγορία της κεφαλαιοποίησης άνω του
1 δισ. ευρώ και έχουν έδρα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αφορά την αγορά μετοχών των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Jumbo,
Motor Oil, Πανγαία, Μυτιληναίος, Lamda Development και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank,
Εθνική και Πειραιώς.
Οι Coca Cola, Titan και Βιοχάλκο δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, ωστόσο οι δύο τελευταίες έχουν έδρα στο Βέλγιο το οποίο
επίσης θα επιβάλει τον φόρο του 0,2%.
Βέβαια, μέχρι την επιβολή του το 2021, είναι πιθανό και άλλες εταιρείες του ΧΑ να έχουν υπερβεί σε κεφαλαιοποίηση το 1
δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη Γερμανία περισσότερες από 145 επιχειρήσεις πληρούν αυτό το κριτήριο και περίπου 350 στις
υπόλοιπες εννέα χώρες. Ο Σολτς αναμένει ότι στη Γερμανία τα έσοδα από τον σχετικό φόρο θα ανέλθουν τον πρώτο χρόνο
στο 1,5 δις ευρώ. Το ποσό πρόκειται να διατεθεί σε μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση της "βασικής σύνταξης", που
επίσης θα τεθεί σε ισχύ το 2021.
(Πηγή:Capital.gr)
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ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 55,8% των καθαρών κερδών στα €40,3 εκατ.
Η σημαντική αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά 55,8% στα 40,3
εκατ. ευρώ αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το εννεάμηνο
του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.
Αναλυτικά, τα ενοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου 2019 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως
εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 210,7 εκατ. ευρώ, έναντι 208,5 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο 2018. Πιο συγκεκριμένα:
Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 169,3 εκατ. ευρώ έναντι 154,4 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 9,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι
πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι
13,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,5 εκατ.
ευρώ έναντι 31,3 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ολοκλήρωσης της κατασκευής της
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου ("ΜΕΑ Ηπείρου").
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBITDA) ανήλθε σε 132,7 εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένη κατά 10,6%. Τα
συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ έναντι 84,4 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 9%.
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένα
κατά 49,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 40,3 εκατ. ευρώ,
έναντι 25,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55,8%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, αλλά
και εξαιτίας κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες
καταθέσεις) στο τέλος του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ, έναντι 689 εκατ. ευρώ στο
τέλος εξαμήνου του 2019, αυξημένη κατά περίπου 22 εκατ. την τελευταία περίοδο, καθώς συνεχίζονται οι
επενδύσεις του Ομίλου.
Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται
πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και
132 MW στην
Ν.Α. Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW
\
έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.
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Θετική έκπληξη η αντίδραση της Τετάρτης …. Κλειδί η παραμονή του ΓΔ
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δείκτη υψηλότερα των 850 – 860 μονάδων …..
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