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● VOLVO
Πωλήσεις-ρεκόρ µε πάνω
από 700.000 SUVs

● GENERAL MOTORS
Μεγάλη πτώση των πωλήσεων
στην Κίνα
Matt Tsien,
Αντιπρόεδρος,
General Motors

Op nιon
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΕΓΓΟΥ*

Γιατί ανεβαίνει
η τιμή του χρυσού

Hakan Samuelsson, Διευθύνων Σύμβουλος, Volvo

Περισσότερα από 700.000 SUVs πούλησε η
Volvo το 2019, σημειώνοντας ρεκόρ για
πρώτη φορά στα 93 χρόνια λειτουργίας της,
ενώ οι πωλήσεις το Δεκέμβριο αυξήθηκαν
23,4%, στα 74.239 οχήματα. Πρόκειται για
το έκτο συνεχόμενο έτος με άνοδο πωλήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία.
DATA ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Οχήματα:
2018: 642.253
2019: 705.452
Μεταβολή: +9,84%

ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠO TA SUV
Η σειρά SUV της εταιρείας είναι αυτή που
οδηγεί στα ύψη τις πωλήσεις, καθώς η
Volvo υπεραποδίδει της συνολικής αγοράς
σε όλες τις περιοχές, κερδίζοντας μερίδιο
σε
• Κίνα
• ΗΠΑ
• Ευρώπη

Η General Motors ανακοίνωσε μεγάλη πτώση πωλήσεων στην Κίνα, στην ιστορία της,
κατά το περασμένο έτος, ενώ προειδοποίησε για μία επίσης δύσκολη χρονιά, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου, παγκοσμίως, πλήττεται από την
παρατεταμένη πτώση των τριών τελευταίων δεκαετιών.
DATA-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η τιμή του χρυσού το τελευταίο
χρονικό διάστημα καταγράφει
άνοδο. Στο παρελθόν είχε φτάσει τα 1.900 δολάρια, στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι και στα
1.000 δολάρια και πλέον έχει
ανοδική τροχιά.
Ο λόγος της αύξησης είναι πως
δεν υπάρχουν ιδιαιτέρως κερδοφόρες επενδύσεις και έτσι οι
επενδυτές στρέφονται στο
ασφαλές καταφύγιο του χρυσού.

*σε εκατ. οχήματα
2019: 3,09
2018: 3,55
Μεταβολή: -15%

Τα αρνητικά ή μηδενικά επιτόκια
στα ομόλογα, σε συνδυασμό με
τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο
Ιράν δίνουν μεγαλύτερη ώθηση.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο έτος
μείωσης των πωλήσεων στην Κίνα. Το
2018, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 10%
περίπου. H αμερικανική εταιρεία δεν αναμένει τα πράγματα να βελτιωθούν γρήγορα. "Αναμένουμε η επιβράδυνση της αγοράς να συνεχιστεί το 2020", τόνισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Matt Tsien.

Η αμερικάνικη οικονομία δεν
έχει μπει σε ύφεση, αντίθετα με
την ευρωπαϊκή. Επίσης, οι αναπτυσσόμενες αγορές δείχνουν
μια επιβράδυνση, αλλά φαίνεται
να απέχουν από την ύφεση.

● GIZELIS ROBOTICS
Ανασκόπηση της χρονιάς
Σε ανασκόπηση της χρονιάς, που έφυγε, προχωρά η
Gizelis Robotics. Η εταιρεία, στις κορυφαίες στιγμές για
το 2019, εντάσσει τη συνεργασία της με την MIR (Mobile
Industrial Robots), την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας με συνεργατικκά ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή,
καθώς επίσης και τη συμφωνία με τον επενδυτικό οίκο
Brookstreet Equity Partners για την χρηματοοικονομική
και εμπορική υποστήριξη της εταιρείας.
Ευάγγελος Γκιζελής, CEO, Gizelis Robotics Ανάμεσα στις σημαντικές στιγμές για την εταιρεία συγκαταλέγεται το άνοιγμα του εργοστασίου στο Σχηματάρι, για να παρουσιαστεί η εμπειρία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με αυτοματοποιημένα συστήματα.
Τέλος η εταιρεία προβάλλει τις διακρίσεις της στα:
• Manufacturing Excellence Awards 2019
• Ελληνική Αξία 2019 του ΣΒΕ

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, κρίνεται απαραίτητο
να αυξηθεί ο όγκος των συναλλαγών, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω αυξήσεων μετοχικού
κεφαλαίου των εταιρειών, ή
μέσω δημόσιων εγγραφών.
Δε νομίζω να δούμε αλματώδη
αύξηση των τιμών, όπως το
2019, αλλά μια αύξηση της τάξεως του 15%-20% είναι πολύ
πιθανή.
* Ο Κωνσταντίνος Φέγγος είναι χρηματιστηριακός
αναλυτής και πρόεδρος της Versal Α.Ε.Π.Ε.Υ
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● UBS
Προχωρά σε αναδιάρθρωση των
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων

Christl Novakovic, επικεφαλής Ευρώπης, UBS

Η UBS αναδιοργανώνει τη ναυαρχίδα των
δραστηριοτήτων της διαχείρισης πλούτου
στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και εξορθολογίζει το
management, σύμφωνα με ένα memo που
κυκλοφόρησε στο προσωπικό και έχει στην
κατοχή του το Reuters, το οποίο επιβεβαιώθηκε από την ελβετική τράπεζα.
Η ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ
• H Christl Novakovic θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη
• Η Caroline Kuhnert διορίστηκε επικεφαλής
για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
• Ο Ali Janoudi επικεφαλής στη Μέση
Ανατολή και στην Αφρική
Η UBS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πλούτου παγκοσμίως, με επενδεδυμένα assets 2,5 τρισ. δολάρια.

● AMERICAN AIRLINES-BOEING
Αποζηµίωση για τα καθηλωµένα
737 Max

● GYM TONIC
Ανανέωση εξοπλισµού µε
όργανα Technogym

Η American Airlines κατέληξε σε συμφωνία
με την Boeing για αποζημίωση, αναφορικά
με τις οικονομικές ζημίες που απορρέουν
από την καθήλωση των 737 Max.
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν χάσει
πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε
έσοδα, λόγω της καθήλωσης, μετά από δύο
θανατηφόρες συντριβές.
Η Boeing και η Southwest Airlines - ο αερομεταφορέας των ΗΠΑ με τα περισσότερα
737 Max στην κατοχή του - αποκάλυψαν ότι
είχαν φτάσει σε συμφωνία τον περασμένο
μήνα.
Η American Airlines δεν αποκάλυψε τους
όρους της συμφωνίας, αλλά δήλωσε ότι θα
προσθέσει 30 εκατομμύρια δολάρια σε ένα
πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη των εργαζομένων, το οποίο θα πληρωθεί αργότερα μέσα στο έτος.
Η Southwest ανέλαβε παρόμοια πρωτοβουλία, ανακοινώνοντας ότι θα μοιραστεί
125 εκατομμύρια δολάρια με τους εργαζόμενους.

Σε ανακαίνιση προχωρά το γυμναστήριο
Gym Tonic στη Γλυφάδα, το οποίο πρόκειται να εξοπλιστεί με όργανα της
Technogym, του Ομίλου Φάις.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Πήγες της εταιρείας επιβεβαιώνουν στο
BnB Daily ότι ο Όμιλος διατηρεί συνεργασία
με το γυμναστήριο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι "το Gym Tonic δεν θα γίνει γυμναστήριο Technogym, αλλά θα έχει εξοπλισμό
Technogym. Για την ακρίβεια, είχε
Technogym εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνουν τώρα με πιο σύγχρονα όργανα".
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΗΔΗ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
"Η ανακαίνιση έχει ξεκινήσει και θα πάρει
λίγο χρόνο, γιατί το γυμναστήριο θα παραμείνει σε λειτουργία, για να μη διαταραχθούν οι συνδρομές των μελών. Λογικά, μέχρι τον Απρίλιο, το αργότερο μέχρι το Μάιο,
η ανακαίνιση θα έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα
νέα όργανα είναι ήδη στις αποθήκες μας
και θα τοποθετηθούν άμεσα".
Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

● KPMG
Πρώτη στην τεχνολογική καινοτοµία
Πρώτη στην τεχνολογική καινοτομία και τρίτη στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η KPMG, σύμφωνα με την έκθεση HFS Enterprise Al Services Top 10.
Η έκθεση εξετάζει την επίδραση, που έχουν κορυφαίοι πάροχοι υπηρεσιών διεθνώς, στο αναπτυσσόμενο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας, με τρόπο όπου
συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας.
Η HFS αξιολόγησε και κατέταξε 21 εταιρείες με βάση τα εξής κριτήρια:
• Δυνατότητες Καινοτομίας • Ικανότητα Εκτέλεσης • Φωνή του Πελάτη
Η έκθεση αναφέρεται στην KPMG για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και ξεχωρίζει τη συμβουλευτική εταιρεία, για την "ολοκληρωμένη θεώρηση
των έξυπνων τεχνολογιών αυτοματοποίησης", μέσω του Κέντρου Καινοτομίας αποκαλούμενου ως “Lighthouse”, καθώς και της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης της KPMG με
την ονομασία “Ignite”.
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● INSIDER TRADING RING

Οµολόγησε ο τραπεζίτης Bryan Cohen

Bryan Cohen, πρώην τραπεζίτης, Goldman Sachs

Ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs,
Bryan Cohen, ομολόγησε την ενοχή του
για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο
"insider-trading ring", στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται και ο Γιώργος Νίκας.
Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο δικαστήριο
εκδικάζεται και η υπόθεση του Τηλέμαχου Λαβίδα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.
Ο Bryan Cohen συνελήφθη τον Οκτώβριο με την κατηγορία πως έδινε εμπιστευτικές πληροφορίες για επικείμενα
deals και εξαγορές εταιρειών σε επενδυτές. Ο τρόπος, με τον οποίο τις έδινε,
ήταν με κωδικοποιημένη γλώσσα, είτε
μέσω μηνυμάτων, που έστελνε, είτε
μέσω κλήσεων, που έκανε.
Ο Cohen, κατά τη διάρκεια ακρόασης,
ομολόγησε πως έδινε τις πληροφορίες
"έναντι χρηματικού ανταλλάγματος" και
δήλωσε μετανιωμένος, τονίζοντας πως
"ντρέπεται για ό,τι έκανε και τις συνέ-

πειες αυτών στην οικογένειά του, στην
τράπεζα και στους συναδέλφους του".
ΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ
Ο ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ
Ο Bryan Cohen παραδέχτηκε πως το
2015 συμφώνησε να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες έναντι χρηματικού
ανταλλάγματος, ενώ τον Οκτώβριο του
2017 ενημέρωσε επενδυτές για το ενδιαφέρον εξαγοράς της Buﬀalo Wild
Wings από μία άλλη εταιρεία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Cohen
διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες για
τουλάχιστον τρία χρόνια με κέρδη που
άγγιζαν περίπου τα $2,6 εκατ. Αν και η
δίκη ήταν προγραμματισμένη για τις 4
Φεβρουαρίου, με την ομολογία του, "ο
Bryan Cohen θα αποφύγει τη δημόσια
δίκη και αναλαμβάνει τις ευθύνες των
πράξεών του", καθώς "είναι ένας αξιοπρεπής νέος", αναφέρει ο δικηγόρος
του.

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Γίνε συνδρομητής τώρα
Food for thought... every day!

www.fnbdaily.com

και επωφελήσου
από τα πακέτα συνδρομών

EDITORIAL
Η νέα χρονιά δεν μπορεί να ξεκινήσει στη στήλη, χωρίς να φιλοξενήσουμε τον αγαπημένο μας, Richard
Branson, και τις πάντα χρήσιμες
συμβουλές του για το επιχειρείν.
Σήμερα, μέσω των New York Times,
αναφέρεται στο ξεκίνημα μιας
επιχείρησης και το προσωπικό:
"Βλέποντας τόσο πολλές τεχνολογικές startups να εξελίσσονται
ταχύτατα σε εταιρείες του 1 δισ.
δολαρίων τα τελευταία χρόνια,
ορισμένοι νέοι επιχειρηματίες
μπορεί να πιστεύουν εσφαλμένα ότι
η εκκίνηση μιας επιχείρησης είναι
ένα εκρηκτικό σπριντ. Στην πραγματικότητα, είναι ένας αγώνας
αντοχής, στον οποίο λίγοι επιβιώνουν: Oι περισσότερες εταιρείες
αποτυγχάνουν μέσα σε 18 μήνες
από την εκκίνησή τους.
Δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας, που
να διακρίνει τις επιχειρήσεις, οι
οποίες επιβιώνουν, από εκείνες που
αποτυγχάνουν. Απειλητικές
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις
μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα
στιγμή, ανεξάρτητα από τις κινήσεις
τους. Ωστόσο, ένας από τους
καλύτερους τρόπους για να
προστατεύσεις την επιχείρησή σου
είναι να κάνεις επιλογές σκεπτόμενος το μακροπρόθεσμο μέλλον.
Το να κάνεις μόνος σου όλη τη
δουλειά μπορεί να αποδειχθεί
δύσκολο, αλλά θα σε βοηθήσει,
επίσης, να διακριβώσεις πιο
γρήγορα τα δυνατά και αδύνατα
σημεία της ιδέας σου.
Όταν αποκτήσεις τα κεφάλαια για να
προσλάβεις υπαλλήλους, σιγουρέψου
ότι κατανοούν και ενδιαφέρονται για
τον σκοπό της επιχείρησής σου. Αυτό
θα τους δώσει κίνητρο να κάνουν το
βήμα παραπάνω που απαιτείται για
την επιτυχία της επιχείρησης".
Απλά πράγματα.
Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr
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● ΔΕΣΦΑ

Πρόσκληση σε ναυτιλιακές για σταθµό
LNG στην Κρήτη

Πρόσκληση στους συμμετέχοντες στην διεθνή ναυλαγορά απεύθυνε ο ΔΕΣΦΑ, ο
οποίος, μετά την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση, ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την
κοινοπραξία των SNAM (Ιταλία), Fluxys
(Βέλγιο) και Enagas (Ισπανία), για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά το κόστος μιας λύσης με φυσικό αέριο, για την
αντιμετώπιση του ζητήματος ηλεκτροδότησης της Κρήτης. Και αυτό, καθώς εκτιμάται πως μπορεί να απαιτηθεί εως και
μια τριετία, μέχρι να ολοκληρωθεί η καλωδιακή ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού
με την ηπειρωτική χώρα.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σύμφωνα με το Tradewinds, η διοίκηση
του ΔΕΣΦΑ έχει ζητήσει, με προθεσμία μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ενδεικτικές προσφορές για τη μίσθωση ή την αγορά πλωτού τερματικού σταθμού (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δυναμικότητας 125.000 κυβικών μέτρων, που θα
αγκυροβολήσει σε ναύδετα κοντά στον
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Αθερινόλακου στη Νότια Κρήτη.
IN BRIEF ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΣΦΑ
Μίσθωση: Πλοίο μεταφοράς LNG
Ελάχιστη χωρητικότητα: 20.000 κυβικά μέτρα
Χρήση: Αποθηκευτικός χώρος
Πώληση ή μίσθωση: Πλοίο LNG (μέχρι 10.000
κυβικά μέτρα)
Χρήση: 75 φορτώσεις ετησίως πιθανώς από τον
σταθμό της Ρεβυθούσας μέχρι την Κρήτη

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η έξοδος του
ΔΕΣΦΑ στη ναυτιλιακή αγορά, ώστε να πάρει προσφορές για τα τρία πλοία, έγινε ώστε
να διαπιστώσει πόσο θα κοστίσει μια λύση
που περιλαμβάνει φυσικό αέριο, για την
αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών
της Κρήτης από το 2020 μέχρι και το 2023.
Τότε εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί η
ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την
ηπειρωτική χώρα.
ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΡΑΕ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει
ζητήσει από τον ΔΕΣΦΑ να προχωρήσει σε
περαιτέρω μελέτη πρότασης, που έχει καταθέσει, ώστε να εγκατασταθεί πλωτός
τερματικός σταθμός LNG στην Κρήτη και
μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2023.
IN BRIEF ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΗΤΗ
Μετατροπή αεριοστροβιλικών μονάδων της ΔΕΗ
του Αθερινόλακκου σε φυσικό αέριο
Συνολική ισχύς: 100 MW
Νέα μονάδα φυσικού αερίου:100 MW
Εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ: 100 – 150 MW
Εγκατάσταση συστοιχιών μπαταριών
αποθήκευσης: 40 MW

Η εξίσωση μπορεί να αλλάξει μετά την
αδειοδότηση του μεγάλου ηλιοθερμικού
σταθμού της Σητείας, χωρίς να είναι σίγουρο πως μπορεί ο τελευταίος να δώσει
λύση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

BnSECRET
Wind: Κάλλιο πέντε
και στο χέρι...
Βελτιωμένες προσφορές θα ζητήσει η JP Morgan, που τρέχει τη διαδικασία πώλησης της Wind για
λογαριασμό των ξένων fund-μετόχων της, καθώς φαίνεται πως κρίθηκε ότι τα τιμήματα, που προσφέρθηκαν από τους υποψηφίους,
κρίθηκαν χαμηλά.
Στην πραγματικότητα, βέβαια,
αυτό που συνέβη, λένε οι επαΐοντες, είναι πως, καθώς εισέπραξαν
την επιστροφή κεφαλαίου, ύψους
220 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό, οι διαχειριστές των funds-μετόχων έπαψαν να δέχονται μεγάλη
πίεση από τους δικούς τους μετόχους για αποδόσεις και υπεραξίες
και έτσι εκτιμούν πως μπορούν να
περιμένουν για να πάρουν υψηλότερο τίμημα. Αλλά, όμως, είναι αμφίβολο εάν οι μνηστήρες της Wind
είναι διατεθειμένοι να ανέβουν ουσιωδώς υψηλότερα…

● ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αύξηση 25% στις πωλήσεις
της Rolls-Royce
Κατά 25% αυξήθηκαν οι πωλήσεις
της Rolls-Royce το
2019, με "ηγέτη"
το πρώτο της μοTorsten Mueller-Oetvoes,
CEO, Rolls Royce
ντέλο
SUV,
Cullivan. "Η ζήτηση παγκοσμίως πέρυσι για
το Cullivan SUV βρίσκεται πίσω από αυτή
την επιτυχία και αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2020", επισημαίνει σε ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Torsten Mueller-Oetvoes.
DATA-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Οχήματα
2019: 5.152 2018: 4.107
Μεταβολή: 25%
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● ΔΡΟΜΕΑΣ

Από τον Φεβρουάριο η προµήθεια
του Γερµανικού Στρατού

● BnCRUISE
Αυξηµένες 15% οι αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας το 2019

DATA-ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ελλάδα
• Αθήνα • Θεσσαλονίκη • Καβάλα
• Κέρκυρα • Κομοτηνή • Λαμία
• Λάρισα • Μυτιλήνη • Πάτρα • Πειραιάς
• Ρόδος • Σέρρες • Χαλκίδα • Χανιά
Εξωτερικό
• Γερμανία • Αλβανία
• Μέση Ανατολή • Βέλγιο • Βουλγαρία
Θανάσης Παπαπαναγιώτου, CEO & Πρόεδρος, Δρομέας

"Από τον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η προμήθεια γραφείων στον Γερμανικό Στρατό",
όπως δηλώνει διοικητικό στέλεχος της Δρομέας στο BnB Daily. Μόλις προχθες η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με τον Γερμανικό
Στρατό, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
INFO
Διάρκεια: 4 χρόνια
Παραγωγή: 60.000 ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
γραφεία
Προϋπολογισμός: 15 εκατ. ευρώ

Αυτή η σύμβαση είναι επιπρόθετη των 5
εκατ. ευρώ, που αφορά στην παραγωγή ειδικών ερμαρίων.
ΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία τρέχει αυτή την περίοδο σημαντικές συμβάσεις στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους συνεργάτες της εταιρείες συγκαταλέγονται:
• Cern
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Coca Cola HBC
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
• Γερμανικός Στρατός
Η παραγωγή του Δρομέα είναι καθετοποιημένη, με πέντε ανεξάρτητες εξειδικευμένες Μονάδες Παραγωγής εγκατεστημένες
στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σε ενιαίο οικόπεδο 115.000 τ.μ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων αποτελεί ένα ακόμη στοίχημα για την εταιρεία.
Ήδη, ο Δρομέας αριθμεί 14 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και πέντε στο εξωτερικό.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Η εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2019 κατέγραψε ζημιές, παρά την αύξηση του τζίρου.
DATA-Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ *σε € χιλιάδες
Κύκλος εργασιών
2019: 7.900
2018: 7.835
Μεταβολή: 0,8%
Κέρδη
2019: (142)
2018: 28

Στόχος της Διοίκησης της εταιρείας αποτελεί η μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων
δανεισμού, αποσκοπώντας στην περιστολή του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού
κόστους.
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την
παραίτηση του Ιωάννη Παπαπαναγιώτου
και την αντικατάστασή του από την Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται
από τους:
• Θανάση Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος
• Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου , Εκτελεστικό μέλος
• Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος
• Δημήτρη Πεταλά, Μη Εκτελεστικό μέλος
• Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό μέλος
• Θανάση Καλαφάτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Το Λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στους προορισμούς για
10η συνεχή χρονιά, σημειώνοντας μάλιστα
σημαντική άνοδο ως προς τις απο/επιβιβάσεις επιβατών.
DATA ΑΠΟ/ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
2018: 354.398
2019: 410.512
Μεταβολή: +15,83%

ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
• Σαντορίνη • Σούδα (Χανίων)
• Ρόδου • Αγίου Νικολάου Κρήτης
• Κεφαλλονιάς-Ιθάκης
DATA ΑΦΙΞΕΙΣ
(Επιβάτες-Κρουαζιερόπλοια)
Πειραιάς
2018: 961.632 (524)
2019: 1.098.091 (622)
Σαντορίνη
2018: 749.286 (474)
2019: 980.771 (592)
Μύκονος
2018: 702.256 (484)
2019: 784.490 (550)
Σούδα Χανίων
2018: 139.944 (78)
2019: 265.956 (132)
Ρόδος
2018: 237.808 (210)
2019: 308.194 (258)

ΣΥΝΟΛΟ
Κρουαζιερόπλοια:
Λιμάνια: 43
2018: 3.410
2019: 3.899
Μεταβολή: +14,34%
Επιβάτες κρουαζιέρας
2018: 4.788.642
2019: 5.537.500
Μεταβολή: 15,64%
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● ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρώτη η ελληνική αγορά ακινήτων
στην Ευρώπη το 2019

Πρόσφατη έκθεση της ολλανδικής τράπεζας ING προβλέπει αύξηση τιμών
κατά 6%, για την ελληνική αγορά ακινήτων το 2020.
ΕΥΝΟΪΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, υποβοηθούμενη από τη σταθερή αύξηση της
απασχόλησης, επανέρχεται στα υψηλά
επίπεδα του 2000, δημιουργώντας ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά ακινήτων.
Αυτό το πλάνο θα μπορούσαν επίσης να
ενισχύσουν πρωτοβουλίες, όπως είναι το
σχέδιο διαμονής για επενδυτές εκτός ΕΕ, η
μείωση της φορολογίας και του ΕΝΦΙΑ,
που εισήχθη στις αρχές Αυγούστου, ενώ
το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης να

απαλλάξει το ΦΠΑ από τις πωλήσεις κατοικιών, για τα επόμενα τρία χρόνια, θα
δώσει νέα ώθηση στην τρέχουσα ανάκαμψη των τιμών κατοικιών και το 2020.
ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΑ NPLs
Το μόνο αξιοσημείωτο αρνητικό, που αναφέρει η έκθεση για την πορεία της αγοράς
ακινήτων στην Ελλάδα, είναι το βαρύ φορτίο των NLPs, που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις ελληνικές τράπεζες.
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία, ανακάμπτει η καταναλωτική
εμπιστοσύνη μετά από την κρίση των Κίτρινων Γιλέκων, καθώς αυξάνονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων και προβλέπεται
άνοδος τιμών στη χώρα.
DATA ΓΑΛΛΙΑ
2020: +3.6%
2019: +3.2%

Στην Ιταλία, υπολογίζεται, ότι η αύξηση τιμών θα κινηθεί οριακά σε θετικό έδαφος.
ΠΡΩΤΗ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΤΟ 2020
Παρόλο που η ελληνική αγορά ανεβαίνει,
ενδεχομένως η Πορτογαλία θα είναι αυτή,
που θα κατακτήσει την πρωτιά το 2020.
ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
2020: +6%
2018: +8%
2017: +10%

● ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χαµηλής προτεραιότητας
τα premium πούρα για τον FDA

Ως “lowest priority” χαρακτηρίζει πρόσφατη οδηγία του FDA τα premium χειροποίητα πούρα, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να
είναι στα σκαριά θετική ρυθμιστική οδηγία για τη βιομηχανία των χειροποίητων
πούρων.
ΝΕΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
Η οδηγία, που εκδόθηκε την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου από την αρμόδια κυβερνητική
υπηρεσία, περιγράφει τα σχέδια του FDA
για την επιβολή των κανόνων, που ισχύουν για τα νέα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων των πούρων, τα οποία δεν
έχουν ακόμη εγκριθεί από τον οργανισμό.
12 ΜΑΪΟΥ 2020 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία για τις αιτήσεις έγκρισης των
προϊόντων από τον FDA, αρχικά ορίστηκε
τον Αύγουστο του 2021, ενώ τον Ιούλιο του
2019 ένας δικαστής από το Maryland συντόμευσε την προθεσμία στις 12 Μαΐου 2020.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ LOWEST PRIORITY
Ως προϊόντα χαμηλής προτεραιότητας
ορίζονται τα
• σχετικά ακριβά
• non ﬂavoured
• large hand-rolled πούρα
• τα οποία δεν είναι δημοφιλή μεταξύ
των εφήβων.
"Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ"
Ο J. Glynn Loope, εκτελεστικός διευθυντής
του Cigar Rights of America, σε άρθρο που
δημοσιεύτηκε στο CNBC.com, επισημαίνει
ότι θα ήταν προτιμότερο τα πούρα να είναι εκτός κανονισμού, ενώ ο Drew
Newman, γενικός σύμβουλος της εταιρείας JC Newman Cigar Co., τονίζει ότι "η
ανακοίνωση προσφέρει ελάχιστη βεβαιότητα ή ανακούφιση".
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● ΕΤΕ - Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020

Εστιάζει σε NPLs, αποτελέσµατα
και Εθνική Ασφαλιστική

Παύλος Μυλωνάς, CEO, Εθνική Τράπεζα

Η πλήρης άρση των capital controls σηματοδότησε για τις τράπεζες την είσοδό τους
σε πορεία επιστροφής στην κανονικότητα –
όχι βέβαια κατά τα προ κρίσης πρότυπα -,
ωστόσο, μέχρι τον τελικό προορισμό, έχουν
δύο σημαντικές προκλήσεις: Την εξυγίανση
των ισολογισμών τους και την πιστωτική
επέκταση, που θα τους επιτρέψει να έχουν
βιώσιμη κερδοφορία και να προχωρήσουν
στο μετασχηματισμό τους.
Για την Εθνική Τράπεζα, τρία είναι τα σημαντικά θέματα για το πρώτο τρίμηνο του
έτους.
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Πρώτον, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), ύψους 7-8 δισ. ευρώ,
με την οποία θα συμμετάσχει στο σχέδιο
Ηρακλής. Ο CEO της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου έχει
δώσει σαφείς οδηγίες προς τα αρμόδια στελέχη για τη δημιουργία του πακέτου, που
θα μπει στο σχέδιο τιτλοποίησης με χρήση
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
ΚΕΡΔΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2019, τα
οποία θα ανακοινωθούν εντός του τριμήνου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα έχουν θετικό πρόσημο, καθώς τα

κέρδη θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός, ωστόσο, ότι η κερδοφορία
αυτή θα στηρίζεται κυρίως σε έκτακτα κέρδη (πχ. πώληση του 35% της Πανγαίας,
ανατίμηση ελληνικών ομολόγων), καθιστά
επιβεβλημένη την απαρέγκλιτη εφαρμογή
του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού σε ορίζοντα τετραετίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, που έχουν τεθεί.
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Το τρίτο κομβικό ζήτημα για την Εθνική
τράπεζα είναι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής – η συνεισφορά της στην κερδοφορία του ομίλου της ΕΤΕ ανέρχεται σε 60-70
εκατ. ευρώ ετησίως –, με τις δεσμευτικές
προσφορές να αναμένεται να κατατεθούν
στο τέλος του μήνα, ή το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου.
Η διοίκηση του Παύλου Μυλωνά είναι
αποφασισμένη να ολοκληρωθεί η πώληση
και να μην υπάρξει άλλο επεισόδιο στο σίριαλ πώλησης, που ξεκίνησε το 2017. Αυτή
τη φορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να
καταθέσουν η κινεζική Fosun (είχε εκδηλώσει και στο παρελθόν ενδιαφέρον) και η
CVC Capital.
ΣΤΑ 550-580 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ;
Η διοίκηση της ΕΤΕ είναι μεν αποφασισμένη να ολοκληρωθεί η πώληση της θυγατρικής της – βάσει των συμφωνηθέντων με τον
SSM και την DGcomp -, ωστόσο, το ζητούμενο είναι το κατ' αρχήν προσφερόμενο τίμημα, με κάποιες εκτιμήσεις να κάνουν
λόγο για 550-580 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο του 2017, η
κοινοπραξία ΕΧΙΝ/Calamos είχε προσφέρει περί τα 720 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής,
ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε καθώς
τα... έσπασαν ΕΧΙΝ και Calamos. Τον Οκτώβριο του 2018, η κινεζική Gongebao προσέφερε 676 εκατ. ευρώ όμως ούτε αυτό το
deal προχώρησε, καθώς η διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας δεν έλαβε τα απαιτούμενα εχέγγυα.
Άρτεμις Σπηλιώτη

● ΙΚΕΑ
Αποζηµίωση $46 εκατ. για το
θάνατο 2χρονου αγοριού

Η σουηδική αλυσίδα επίπλων Ikea συμφώνησε να πληρώσει αποζημίωση $46
εκατ. στους γονείς ενός 2χρονου αγοριού, το οποίο σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από μία συρταριέρα της εταιρείας το
2017, στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι
δικηγόροι της οικογένειας.
Το συγκεκριμένο μοντέλο επίπλου ήταν
ιδιαίτερα δημοφιλές και είχε ανακληθεί
μετά από το θάνατο και άλλων παιδιών,
αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας
The New York Times.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ο δικηγόρος των Joleen και Craig Dudek,
των οποίων ο γιος Jozef, σκοτώθηκε το
2017, ανακοίνωσε το διακανονισμό μεταξύ των δύο πλευρών, τον οποίο επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της Ikea.
Σημειώνεται ότι το 2016, η εταιρεία είχε
προχωρήσει σε διακανονισμό ύψους $50
εκατ. και με τρεις ακόμη οικογένειες, των
οποίων τα παιδιά σκοτώθηκαν από έπιπλα, που είχαν ανατραπεί.
Οι Dudek κατέθεσαν αγωγή εναντίον της
Ikea το 2017, σε δικαστήριο της Πενσυλβάνια, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της αντιπροσωπείας της γνωστής
αλυσίδας στη Βόρειο Αμερική, υποστηρίζοντας ότι ο κατασκευαστής της σειράς
επίπλων Malm γνώριζε ότι είναι εύκολο
να ανατραπούν και δεν είχε προειδοποιήσει τους πελάτες για την αστάθεια του
συγκεκριμένου σχεδίου.
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● OTE

Με µηνύσεις απαντά στους συνδικαλιστές

Μιχαήλ Τσαμάζ,
Πρόεδρος & CEO, ΟΤΕ

Σε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου προχωρά ο ΟΤΕ για να αντιμετωπίσει το αντιδημοκρατικό, όπως το χαρακτηρίζει στην
ανακοίνωσή του, φαινόμενο του αποκλεισμού κτιρίων από μερίδα συνδικαλιστών
και της παρεμπόδισης εργαζομένων να
προσέλθουν στην εργασία τους.
Οπως αναφέρει η εταιρεία, "το νέο Προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ ανακοίνωσε απεργία
πρωτοφανούς διάρκειας τριών εβδομάδων,
εν μέσω εορταστικής περιόδου, προκειμένου να πιέσει καταστάσεις και να επιβάλλει
όρους που θα φέρουν τον ΟΤΕ 20 χρόνια
πίσω, σε ένα μοντέλο, που η εταιρεία έχει
αφήσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν".
"Από τις 21/12/19, που ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ", αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, "οι
συνδικαλιστές προσπαθούν να επιβάλλουν με εκβιαστικό τρόπο την απεργία
στους εργαζομένους κι έτσι παρατηρούνται φαινόμενα αποκλεισμού κτιρίων και
καταστημάτων της εταιρείας και παρεμπόδισης εργαζομένων να εισέλθουν στους
χώρους για να εργαστούν. Αν και έγιναν

επανειλημμένα συστάσεις, τόσο από την
εταιρεία, όσο και από την αστυνομία, για
συμμόρφωση, το φαινόμενο συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα."
Η εταιρεία δηλώνει ότι:
• Όπως σέβεται το δικαίωμα στην απεργία, θα διαφυλάξει το δικαίωμα των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν, έχοντας, ήδη, καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου
• Η παρεμπόδιση των εργαζομένων να
μπουν στους χώρους της δουλειάς τους,
με κλείσιμο θυρών-περιφρούρηση και
εκφοβισμό, είναι παράνομη και προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων σε μια δημοκρατική κοινωνία
• Η τακτική αυτή αναγκάζει, όσους εργαζόμενους επιθυμούν να εργαστούν, να
υποστούν οικονομική ζημία και τους στερεί το δημοκρατικό δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής
• Η παρεμπόδιση των εργαζομένων που
θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα να εργαστούν είναι αντιδημοκρατική και υποβαθμίζει τον ΟΤΕ και την χώρα μας

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης
Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου

Σύµβουλος Έκδοσης: Γιώργος Αλοίµονος
Εµπορική Διεύθυνση: Κλαίρη Στυλιαρά

Τιµή συνδροµής: 300€ + ΦΠΑ/έτος

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3634061
Πληροφορίες: sales@notice.gr
Δελτία τύπου: media@notice.gr

● ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Την άνοιξη ανοίγει το Selina
Theatrou Athens

Για την άνοιξη έχει προγραμματιστεί η
έναρξη λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου
του πολυεθνικού ομίλου Selina στο κέντρο
της Αθήνας.
Πρόκειται για τη δεύτερη επένδυση στην
ελληνική αγορά φιλοξενίας του πολυεθνικού ομίλου, που εγκαινίασε την παρουσία
του στο Πήλιο, και διαθέτει σχέδια επέκτασης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ελληνικά
νησιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του BnB
Daily, το κτίριο στην πλατεία Θεάτρου 8 είναι σε προχωρημένο κατασκευαστικά στάδιο, έχει, δηλαδή, ολοκληρωθεί το κέλυφος και γίνεται σειρά εσωτερικών διαρρυθμίσεων.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Το ξενοδοχείο Selina Theatrou, βρίσκεται
στη θέση του πρώτου θεάτρου της Αθήνας,
το οποίο κατασκευάστηκε το 1838. Σημειώνεται ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την αποπεράτωση του ξενοδοχείου
μέχρι το τέλος του φετινού χειμώνα, αλλά
κρίθηκε αναγκαίο η έναρξη λειτουργίας να
λάβει χώρα την προσεχή άνοιξη.
Η Selina, παγκοσμίως, αγοράζει ή μισθώνει
κενά ακίνητα ή κτίρια πρώην ξενοδοχείων,
τα οποία ανακατασκευάζει, αποτελώντας,
με τον τρόπο αυτό, μέρος της κυρίαρχης τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τάσης για
αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχεία κενών ιδιοκτησιών.
INFO
Έναρξη λειτουργίας: 15 Απριλίου
Δυναμικότητα 100 δωματίων
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• SECRET RECIPE: Elbisco: Νέος CFΟ από τα... παλιά μέσω Creta Farms
• Επ. Ανταγωνισμού: Ποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Diageo
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• FnB IN CYPRUS: Σε Coca-Cola HBC Κύπρου μετονομάζεται η Α/φοι Λανίτη
• Η Ahold Delhaize ξεκινάει εσωτερικό έλεγχο στην ΑΒ
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DATA-ΘΕΣΓΑΛΑ

*σε € εκατ.
Συνολικές ζημιές: 2-2,5
Δανεισμός
Βραχυπρόθεσμος: 4,1
Σύνολο: 8
Παντοπωλεία
Σύνολο: 21
Αθήνα: 12
Θεσσαλονίκη: 7
Λάρισα: 2
Αυτόματοι πωλητές: 57
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Editorial
Μέσα στην πίεση, που σαφέστατα δέχεται η οικονομία της Ευρωζώνης, το
2019 φαίνεται να κλείνει σε επίπεδο
στοιχείων με αισιόδοξα μηνύματα από
το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τη
Eurostat, οι πωλήσεις λιανικής έκλεισαν το Νοέμβριο υψηλότερα από ό,τι
αναμενόταν, ανακάμπτοντας από δύο
συνεχόμενους μήνες πτώσης, γεγονός,
που αποτελεί ένδειξη της υψηλής ζήτησης των νοικοκυριών.
Σε μηνιαία βάση αυξήθηκαν 1% και σε
ετήσια βάση αυξήθηκαν 2,2%, έναντι
εκτιμήσεων για μηνιαία άνοδο 0,6%
και ετήσια αύξηση 1,3%.
Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα
προβλήματα της οικονομίας της ζώνης
του ευρώ, σίγουρα όμως αποτελούν
σημαντικά στηρίγματα ανάκαμψης,
διευκολύνοντας και το έργο της επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde.
Τόσο απλά.
Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr

SECRET RECIPE
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»ËÌ ÍÌÖÌË¸ÌÔÌÆÈÌËÌÊÆÈ»ÔÁÆÂÖÒÖËÑ¹ÔÂºË¾ÆÍ¾ÉÆ»ÔÄËÎÏÆÊÌÔ
ÑÅÔÂÑ¾ÆÏÂº¾Ô ¾ÃÌ½ÂºÕÂÖÍÅÏÂÑ¹ÐÂÆÈ¾ÆÍ¾É¾Æ»ÑÂÏ¾ÐÑÅÐÖÄÈÂÈÏÆÊ¸ËÅÒ¸ÐÅÏ»ÈÂÆÑ¾ÆÄÆ¾ÑÌÆËËÅ
¾Í¾Á»ÍÌÖÉÌ ÌÌÍÌºÌÔ¿ÏÆÐÈ»Ñ¾Ë
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By Γιώτα Παναγιώτου

Aperio Cucina & Vino
Για ιταλικό στον Χολαργό

Το φιλόξενο και υπέρκομψο πατάρι

M

έχρι πριν λίγο καιρό η
λεωφόρος Μεσογείων δεν
είχε κάτι ουσιαστικό να μας πει,
εκτός ίσως από την κίνηση.
Σταδιακά όμως διάφορα καφέ
και εστιατόρια έκαναν την
εμφάνισή τους κι ανάμεσα σε
αυτά το ιταλικό Aperio Cucina &
Vino, στον Χολαργό.
Το εν λόγω εστιατόριο θα σας
εντυπωσιάσει αρχικά με την
κομψή διακόσμησή του, την
οποία επιμελήθηκαν οι Nine
Design. Ξύλο παντού και μια
φρεσκάδα από την εξοχή της
Τοσκάνης, η οποία κατορθώνει
να μην πέσει στην παγίδα του
ρουστίκ, συνδυάζονται άψογα
με τα industrial στοιχεία και μια
ομολογουμένως ρετρό διάθεση.

Ο χώρος χωρίζεται σε δύο
επίπεδα, με το ισόγειο να
αποτελεί την κυρίως σάλα που
φιλοξενεί και τον ξυλόφουρνο,

ενώ υπάρχει κι ένα πολύ cozy
πατάρι, πιο πριβέ, το οποίο
θυμίζει εσωτερικό ιταλικής
αγροικίας.
Η γλυκιά πίτσα
με λευκή σοκολάτα,
κόκκινα μούρα και
marshmallows

T H E

T R E N D L E T T E R

Πίσω από τη δημιουργία του
Aperio Cucina & Vino βρίσκεται
η ομάδα των δημοφιλών Big
Spoon και White Spoon, καθώς
και ο Δημήτρης Οικονόμου, ενώ
το μενού που έχει επιμεληθεί ο
Κώστας Καρακώστας, εκτελεί ο
Συριανός στην καταγωγή Αλοϊσιος Βουτσίνος. Οι προτάσεις
στέκουν το ίδιο καλά τόσο το
πρωί, όσο και το βράδυ και
περιλαμβάνουν αρκετές επιλογές
σε πίτσα και ζυμαρικά. Βρήκα
πολύ νόστιμη τη σαλάτα με
μπρόκολο, γλυκοπατάτα,
cranberries, τραγανό μπέικον και
σος γιαουρτιού, που από μόνη
της θα μπορούσε να αποτελέσει
ένα γεύμα και ενδιαφέρουσες
την κλασική πίτσα Margherita,
καθώς και την Bianca, με μοτσαρέλα, σκόρδο, μανιτάρια και λάδι
τρούφας. Δεν θα σας απογοητεύσουν, επίσης, οι μεστές παπαρδέλες ala norcina με μανιτάρια
πορτσίνι, λουκάνικο, τοματίνια
και κρέμα τρούφας. Σας συμβουλεύω πάντως να κρατήσετε χώρο

για την so posh πίτσα επιδόρπιο
με λευκή σοκολάτα, κόκκινα
μούρα και marshmallows- όσο κι
αν ακούγεται απίθανος συνδυασμός, είμαι βέβαιη ότι θα σας
ενθουσιάσει.

λίστα με κοκτέιλς και σερβίρουν
brunch με ιταλικές γεύσεις κάθε
Σάββατο και Κυριακή
(10:00-14:00)- δεν τους ρώτησα,
αλλά ελπίζω να σερβίρουν και
τότε τη γλυκιά πίτσα όνειρο.

Η λίστα των κρασιών αποτελείται σοφά από ελληνικές και
ιταλικές ετικέτες, διαθέτουν μια

Aperio Cucina & Vino,
Λεωφόρος Μεσογείων 258,
Χολαργός, τηλ. 210-65.42.002
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Με την υποστήριξη του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

INTRO
Οι μεταβολές στην Αρχιτεκτονική
που ξεκίνησαν να σχηματοποιούνται
το 2019, τη νέα δεκαετία θα
αποκτήσουν ξεκάθαρη μορφή.
Με την κλιματική αλλαγή να ενισχύει
τη θέση της στην παγκόσμια
ατζέντα, το οικολογικό design και η
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
υλικών θα κυριαρχήσουν. Οι αίθριοι
χώροι, τα “έξυπνα” συστήματα που
επιτρέπουν τον έλεγχο του
φωτισμού, της θερμοκρασίας και
της ασφάλειας θα αποτελέσουν
αναπόσπαστα στοιχεία του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Κυρίαρχη, εάν όχι πρωταγωνιστική

Διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με θέμα την εύρεση

θέση, θα έχουν οι ανοιχτές

καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στον

επιφάνειες, ενώ, σύμφωνα με τους

πλανήτη πραγματοποιεί το γραφείο, με έδρα το Παρίσι,

επαΐοντες, η κουζίνα και οι χώροι

CA'ASI.

υγιεινής θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

του κατοικείν, που ανακάμπτει.

Οι υποψήφιοι, που επιδιώκεται να είναι νέοι αρχιτέκτονες από

Ο industrial και ταυτόχρονα minimal

όλη την Ευρώπη, καλούνται να υποβάλλουν προσφορές που

σχεδιασμός θα κερδίσει

θα λαμβάνουν υπόψη τους την ενεργειακή μετάβαση, την
έλλειψη φυσικών πόρων, τα νέα πρότυπα διαβίωσης, την

περισσότερο έδαφος, με τη χρήση

κυκλική οικονομία, την ποικιλομορφία, το δίπολο μεταξύ

αλουμινίου, ξύλου ακόμη και

περιφέρειας και κέντρου όσον αφορά τη χωροταξική έκφραση

ανακυκλωμένου πλαστικού

και την ψηφιακή επανάσταση. Τα καλύτερα έργα θα εκτεθούν

να επιτρέπει την περαιτέρω

από το αρχιτεκτονικό γραφείο CA’ASI στη 17η διεθνή αρχιτε-

εξοικονόμηση κόστους. Το 2020

κτονική Μπιενάλε της Βενετίας, που θα διαρκέσει από τις 23

η Αρχιτεκτονική θα ενισχύσει το
ρόλο της ως πηγή έμπνευσης

Μαΐου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2020. Η ημερομηνία υποβολής

για το χρήστη. Τουλάχιστον αυτό

προσφορών εκπνέει στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η κριτική

ǀ INFO ǀ

Χρηματικό έπαθλο
10.000 ευρώ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14η Φεβρουαρίου

θα είναι το ζητούμενο.

επιτροπή θα συνεδριάσει στο Παρίσι
για την επιλογή των νικητών και των

Δημήτρης Δελεβέγκος

έργων. Οι υποψήφιοι πρέπει να

dimitris@notice.gr

διαθέτουν εμπειρία μικρότερη από
15 χρόνια, ενώ τίθεται ως ανώτατο
όριο ηλικίας τα 40 έτη. Οι νικητές
μοιράζονται χρηματικό έπαθλο αξίας
10 χιλιάδων ευρώ.
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ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BOBOTIS+BOBOTIS
ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Το 2021 αναμένεται να λειτουργήσει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στα Χανιά, του οποίου τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει το γραφείο
Bobotis+Bobotis, που κέρδισε το 1ο βραβείο στο
σχετικό διαγωνισμό.

TO DESIGN
Το νέο Αρχαίολογικό Μουσείο Χανίων δεν θα
αποτελεί μόνο χώρο έκθεσης ευρημάτων, αλλά και
κέντρο πολιτισμού. Θα έχει συνολικό εμβαδόν 5.656
τετραγωνικά μέτρα και εκτός από τον εκθεσιακό
χώρο, θα περιλαμβάνει αίθουσες όπου θα στεγαστούν τα διοικητικά γραφεία, οι αποθήκες, τα
εργαστήρια συντήρησης και το αμφιθέατρο, ενώ στο προαύλιο,
προβλέπεται να δημιουργηθούν συνολικά 81 θέσεις στάθμευσης.
Θα περιλαμβάνει ακόμη εκθεσιακούς χώρους μεγάλου ανοίγματος με εμβαδόν 1.800 τετραγωνικά μέτρα, αίθουσα περιοδικών

εκθέσεων, αίθουσα διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αμφιθέατρο 140
θέσεων, χώρο εστίασης, βιβλιοπωλείο,
εργαστήρια και αποθήκες.
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός
για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει
να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο
του νέου αρχαιολογικού μουσείου, ένα
έργο προϋπολογισμού 620,9 χιλ. ευρώ
(πλέον ΦΠΑ). Ως
ημερομηνία υποβολής
ǀ INFO ǀ
δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί η 17η
Εμβαδόν: 5.656 τ.μ.
Ιανουαρίου, με τη
Προϋπολογισμός
διαδικασία της αποσφράέργων διαμόρφωγισης να τοποθετείται για
σης: 621 χιλ. ευρώ
τις 22 Ιανουαρίου.
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ǀ ΤΑΣΕΙΣ ǀ

ǀ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ǀ

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΣΤΟ FACILITY
MANAGEMENT
ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΕΡΓΟ €207 ΧΙΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Η κοινωνική υπευθυνότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αναμένεται να αποτελέσουν, έτι περαιτέρω, κυρίαρχα χαρακτηριστικά του κλάδου της διαχείρισης εγκαταστάσεων τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, το Facility Management θα
κληθεί, φέτος, να ενδυναμώσει το στρατηγικό του ρόλο, ιδίως σε τομείς, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία.
Μία από τις τάσεις του 2020, που ξεκίνησε

ǀ INFO ǀ

Έργο ύψους 207,2
χιλ. ευρώ
Επιφάνεια Θεαγενείου: 17.000 τ.μ.

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαριότη-

το 2019, είναι η “ουμπεροποίηση” (σ.σ.:

τας αναζητά η διοίκηση του αντικαρκινικού

από την Uber), δηλαδή η εμφάνιση και-

νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»,

νούργιων ευέλικτων εταιρειών, οι οποίες

που ακολουθεί τη διαδικασία διαπραγμά-

παρέχουν διαφορετικών ειδών υπηρεσίες,

τευσης με συλλογή σφραγισμένων

όπως, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση

προσφορών.

της WeWork στην αγορά ακινήτων. Παράλ-

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ληλα, η διείσδυση της τεχνολογίας και η

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στο νοσοκο-

έμφαση στην επεξεργασία δεδομένων

μείο και τον ξενώνα Πυλαίας, για διάστημα τριών μηνών, ενώ

(data analysis) θα λειτουργήσει ως

κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από

disruptor για τον κλάδο του FM, προσελκύ-

οικονομική άποψη προσφορά, με το έργο να είναι προϋπολο-

οντας ταλέντα. Σε όλα τα παραπάνω κοινό

γισμού έως 207,2 χιλ. ευρώ. Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα

παρονομαστή αποτελεί η ψηφιοποίηση του

να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες, πέραν των

κλάδου και κατ’ επέκταση η ελαχιστοποίη-

συμβατικών, σε ποσοστό μέχρι 30%. Η επιφάνεια των κτηρια-

ση της φυσικής παρουσίας των εργαζομέ-

κών εγκαταστάσεων του «Θεαγένειο» και του ξενώνα Πυλαίας

νων, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργή-

είναι 17 χιλιάδες τ.μ. και 1.907 τ.μ., αντίστοιχα, με το νοσοκο-

σει ως απειλή για το FM, εάν κι εφόσον

μείο να διαθέτει υπαίθριους χώρους και πάρκινγκ 3.570 τ.μ.

μείνει πίσω από τις εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών έχει οριστεί η
13η Ιανουαρίου, ενώ η
έναρξη της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης θα λάβει
χώρα στις 10:00 της 14ης

WEEKLY

Ιανουαρίου.
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