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Ενα βήμα πριν
από την πτώχευση 
η Χαλυβουργική
Η βιομηχανία του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 
χρωστά στις τράπεζες 408 εκατ. ευρώ και δεν έχει 
πληρώσει τίποτα από το 2016. Τα δάνεια, τα χρέη 
στη ΔΕΗ και τα βάρη της ακίνητης περιουσίας 

ώς με 140-150 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχείρηση 
δεν έχει πάρει δάνεια από τη Eurobank. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της Realnews, οι τρά-
πεζες, μολονότι δεν υπάρχει διάθεση να τρα-
βήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του Κ. Αγ-
γελόπουλου, αναγκαστικά μετά την εξέλιξη με 
τη ΔΕΗ ανασύρουν τον φάκελο «Χαλυβουρ-
γική» και περιμένουν την απόφαση της Δικαι-
οσύνης (για τη διαμάχη μεταξύ υιών και πα-
τέρα), προκειμένου να συνεννοηθούν με τον 
(νέο) ιδιοκτήτη της βιομηχανίας. «Το εργοστά-
σιο είναι κλειστό. Η τιμή του χάλυβα σε παγκό-
σμιο επίπεδο δεν ευνοεί τον κλάδο. Επομένως, 
δύσκολα θα υπάρξει αναγέννηση της βιομηχα-
νίας. Η μόνη λύση είναι η εκποίηση», αναφέ-
ρουν τραπεζικές πηγές. 

Παραβίαση κανόνων 
Σημειώνεται ότι η πλευρά της Χαλυβουργικής 
έχει καταθέσει στις τράπεζες ένα σχέδιο αναδι-
άρθρωσης, ζητά «κούρεμα» δανείων και προ-
βάλλει ως επιχείρημα την ακίνητη περιουσία - 
βασικά το κτίριο και το οικόπεδο της Χαλυβουρ-
γικής στον Ασπρόπυργο, τα οποία αποτιμά στα 
170 εκατ. ευρώ. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν 
στην «R» ότι το εργοστάσιο της βιομηχανίας 
και συνολικά η γη που το περιβάλλει αποτιμώ-
νται πολύ χαμηλότερα. «Η αποτίμηση απέχει 
έτη φωτός από αυτό που γράφει στα βιβλία της 
η Χαλυβουργική», τονίζει στην «R» υψηλόβαθ-
μο στέλεχος τράπεζας. Με βάση τις πληροφο-
ρίες, τα ακίνητα της Χαλυβουργικής δεν μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν, επί της ουσίας να που-
ληθούν, διότι αντιμετωπίζουν μια σειρά από 
περιβαλλοντικά θέματα, κυρίως παραβιάσεις 
των κανόνων και αδειοδοτικά ζητήματα, ενώ 
υπάρχει χρόνια διένεξη της Χαλυβουργικής με 
το ελληνικό Δημόσιο σχετικά με τον αιγιαλό, κα-
θώς η εταιρεία έχει καταπατήσει μέρος αυτού. 
Τα πολλαπλά αυτά βάρη που συνοδεύουν την 
ακίνητη περιουσία της βιομηχανίας καθιστούν 
δύσκολο το εγχείρημα της πώλησης μέσω πλει-
στηριασμού από την πλευρά των τραπεζών. 

Πριν από το 2016, όταν σταμάτησε η βιομηχανία να πληρώνει τα δάνειά της, οι τράπε-
ζες, μολονότι είχε κατεβάσει ρολά από το 2013, προχώρησαν σε αναδιάρθρωση δανει-
σμού. Το 2013 ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος κατάφερε να αναδιαρθρώσει το μεγαλύ-
τερο ομολογιακό δάνειο της επιχείρησης, ύψους 99 εκατ. ευρώ, το οποίο ανήκει σε μία 
τράπεζα, και επιπλέον η ίδια τράπεζα άνοιξε την κάνουλα της χρηματοδότησης, χορη-
γώντας του επιπλέον 60 εκατ. ευρώ. Τότε έγινε και η πρώτη προσημείωση του ακινήτου. 
Την ίδια χρονιά, έτερη τράπεζα αναδιάρθρωσε δύο ομολογιακά δάνεια, 48 και 20 εκατ. 
ευρώ, της Χαλυβουργικής με δεύτερη προσημείωση. Τον Σεπτέμβριο του 2014 η βιο-
μηχανία πήρε κεφάλαιο κίνησης 20 εκατ. ευρώ, με εγγύηση μέρους των αποθεματικών 
της. Τα 20 εκατ. ευρώ τα χρησιμοποίησε για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ωστό-
σο, το 2015 ο ιδιοκτήτης της εταιρείας προχώρησε σε τόνωσή της με 40 εκατ. ευρώ μέ-
σω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εκτοτε, ξεκίνησε η κατάρρευση, καθώς και η αθέτη-
ση των υποχρεώσεων. 

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Νέα δάνεια τη διετία 2013-2014

Ο βιομήχανος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

ακό καθεστώς της οποίας ο Κ. Αγγελόπουλος, 
μέσω ανακοίνωσης, ξεκαθαρίζει ότι «δεν υφί-
σταται δικαστική αμφισβήτηση για τη διαχεί-
ριση της εταιρείας. Ημουν, είμαι και θα είμαι ο 
μοναδικός χρηματοδότης της Χαλυβουργικής». 
Οσο για τη ΔΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας Γιώρ-
γος Σταθάκης αποφάσισε η εταιρεία ηλεκτρι-
σμού να περιμένει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και 
έως τότε να μην κόψει το ρεύμα. 

«Αμηχανία» στις τράπεζες
Κι ενώ τα φουγάρα της Χαλυβουργικής έχουν 
σβήσει από το 2013 και ο βιομήχανος Κ. Αγ-
γελόπουλος σταμάτησε να πληρώνει τα δάνεια  
408 εκατ. ευρώ της βιομηχανίας από το 2016, 
οι τράπεζες δεν έδρασαν εγκαίρως, με αποτέ-
λεσμα σήμερα να βρίσκονται εκτεθειμένες με 
εκατομμύρια ευρώ «κόκκινα» δάνεια. Η υπό-
θεση της Χαλυβουργικής χαρακτηρίζεται από 
τους τραπεζίτες ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς ο Κ. 
Αγγελόπουλος, συνεχίζοντας την οικογενειακή 
παράδοση, έχει στηρίξει αρκετές φορές ορι-
σμένα από τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω το-
ποθέτησης αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στις 
κατά καιρούς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 

Εξαιρείται η Alpha Bank, η οποία έχει κα-
ταγγείλει το μερίδιο των δανείων που της ανα-
λογούν και τα οποία προσδιορίζονται στα 10-
15 εκατ. ευρώ (σ.σ.: πρόκειται για την τράπε-
ζα που έχει δώσει τα λιγότερα δάνεια στη βιο-
μηχανία). Το μεγαλύτερο κομμάτι του δανει-
σμού της Χαλυβουργικής το έχει στα βιβλία 
της η Εθνική Τράπεζα και το ποσό ανέρχεται σε 
250 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραι-
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μ
ια ανάσα πριν από την πτώχευση βρί-
σκεται η πάλαι ποτέ κραταιά Χαλυ-
βουργική του βιομήχανου Κωνστα-

ντίνου Αγγελόπουλου, καθώς οι υπέρογκες 
οφειλές της προς τις τράπεζες και τη ΔΕΗ χτύ-
πησαν «κόκκινο» και σύσσωμοι οι πιστωτές εί-
ναι έτοιμοι να βγάλουν στο σφυρί τα υπάρ-
χοντα της κλειστής από το 2013 βιομηχανίας. 
Κι ενώ οι τράπεζες, στις οποίες η Χαλυβουρ-
γική έχει συνολικά δάνεια 408 εκατ. ευρώ, τα 
οποία δεν πληρώνει (ούτε τόκους, ούτε κεφά-
λαιο) από το 2016, δεν λάμβαναν έως σήμε-
ρα καμία απόφαση, η πυροδότηση των εξελί-
ξεων έρχεται από τη ΔΕΗ, στην οποία η Χαλυ-
βουργική χρωστά 31 εκατ. ευρώ! Την ίδια στιγ-
μή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διένεξη στην 
οικογένεια Αγγελόπουλου, με τους υιούς Γιώρ-
γο και Παναγιώτη να έχουν προσφύγει στη Δι-
καιοσύνη εναντίον του πατέρα τους Κωνσταντί-
νου και να διεκδικούν την περιουσία που απο-
τιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διένεξη 
δεν αφορά τη Χαλυβουργική, για το ιδιοκτησι-


