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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

* Του Βασίλη Ηλιόπουλου 

Είμαι πεπεισμένος ότι, όσο 
παραμένει ευέλικτο το πλαίσιο 
στην Ελλάδα, τότε θα έρχονται 
επενδύσεις. Έχουμε ολοκληρώσει 
την πρώτη παραγωγή στην Ελλάδα, 
με θεματική ενότητα έναν εθνικό 
ήρωα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 
Βρήκαμε στην Ελλάδα πρόσφορο 
έδαφος, πολύ ευχάριστο κλίμα και 
η εμπειρία αυτή ενισχύθηκε, καθώς 
η παραγωγή τελικά, ολοκληρώθηκε 
στα Σεπόλια της Αθήνας. Η Ελλάδα 
είχε πρακτικό αποτύπωμα, καθώς 
η ταινία συνεισέφερε πάνω από 
€20 εκατ. στο χρονικό διάστημα 
που ήταν στην χώρα. Ασχολήθηκαν 
πάνω από 400 μέλη από ελληνικά 
συνεργεία, ενώ συνολικά, πέρασαν 
πάνω από 5.000 άτομα από την 
παραγωγή. Παράλληλα, δόθηκε η 
δυνατότητα σε 14 ακαδημαϊκούς 
φοιτητές κινηματογράφησης και 
φωτογραφίας, να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία. Οσον αφορά στις 
επενδύσεις του κλάδου στην 
Ελλάδα, εμείς έχουμε μπει σχετικά 
αργά, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
χώρες, σε αυτόν τον χώρο. Αλλά, 
αρχίζουμε να καλύπτουμε τη 
μεγάλη διαφορά πολύ γρήγορα. 
Το πλαίσιο έχει τελείως αλλάξει 
στην Ελλάδα. Τώρα, μιλάμε για ένα 
ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο 
είναι και παράδειγμα για άλλες 
χώρες. 

*Ο Βασίλης Ηλιόπουλος είναι 
Αντιπρόεδρος και Γενικός 
Διευθυντής της The Walt Disney 
Company Greece & Israel

Business 
OPINION

Περισσότερα

Με κίτρινο χρώμα ντύθηκαν κεντρικά ση-
μεία πόλεων σε όλη την Ελλάδα, λέγο-
ντας ένα μεγάλο "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" στους ερ-
γαζομένους στην καθαριότητα, με αφορμή 
την πρωτοβουλία “Καθαρή Εβδομάδα” 
από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δος (ΚΕΔΕ),  με τη στήριξη της Kärcher 
Greece.

ΚΑΘΑΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
H “Καθαρή Εβδομάδα” -από τις 27 Νοεμ-
βρίου έως τις 03 Δεκεμβρίου- είχε στό-
χο να αναδείξει το έργο όλων εκείνων που 
συμβάλλουν καθημερινά, στο να ομορφύ-
νουν την πόλη μας, τα πάρκα μας και τα 
μέσα μεταφοράς. Το συμβολικό "ΕΥΧΑΡΙ-
ΣΤΩ" προς τους ανθρώπους της καθαριό-
τητας ξεκίνησε από την Αθήνα, τα Τρίκαλα, 
τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη και εξα-
πλώθηκε σε όλη τη χώρα. Μεγάλες καρ-
διές τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία 
πόλεων και φωτίστηκαν με το χαρακτη-
ριστικό κίτρινο χρώμα, που συμβολίζει τη 
καθαρότητα της συνείδησης και είναι συ-
νώνυμο με την αγνότητα και τη δύναμη.
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, την έναρξη 
έκανε με το μήνυμά του ο Πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανάβο-
ντας κίτρινα τα Τρίκαλα και το έναυσμα 
έδωσε ο Δήμος Αθήνας, με τη φωταγώ-
γηση της πρώτης κίτρινης καρδιάς στην 

Πλατεία Κοραή, παρουσία του Δημάρχου 
Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Kärcher 
Greece, Λάζαρου Φραντζή. Στο κάλεσμα 
της πρωτοβουλίας ανταποκρίθηκαν και 
πολλοί Δήμοι της χώρας, φωτίζοντας, για 
μια εβδομάδα, με κίτρινο χρώμα, χαρα-
κτηριστικά τοπόσημα κάθε περιοχής.

ΘΕΣΜΟΣ
Στόχος είναι η “Καθαρή Εβδομάδα” να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με έναρ-
ξη το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρί-
ου, ώστε να καθιερωθεί ένας θεσμός που 
αναδεικνύει την ενσυναίσθηση και τη ση-
μασία των ανθρώπινων σχέσεων.

> KÄRCHER - ΚΑΘΑΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΝΤΥΘΗΚΑΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
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Editorial
ΑΜΗΝ !

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων είναι αν την επόμενη 
χρονιά θα πούμε "Αντίο" στον 
κορωνοϊό και θα λειτουργούμε, 
όπως και πριν από την πανδημία.
Την απάντηση επιχειρεί να δώσει 
η JP Morgan, η οποία προέβλεψε 
ότι το 2022 θα είναι το έτος, που 
θα σηματοδοτήσει το τέλος της 
πανδημίας και ότι θα υπάρξει 
πλήρης ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας.
Η έκθεση της τράπεζας για τις 
προοπτικές του επόμενου έτους 
αναφέρει ότι τα νέα εμβόλια 
και φάρμακα θα οδηγήσουν σε 
"ισχυρή κυκλική ανάκαμψη, 
επιστροφή της παγκόσμιας 
κινητικότητας και απελευθέρωση 
της ανεκπλήρωτης ζήτησης από 
τους καταναλωτές".
Πώς θα μεταφραστεί αυτό στην 
πράξη; 
Σύμφωνα με τον επικεφαλής 
στρατηγικό αναλυτή παγκόσμιων 
αγορών της τράπεζας, Marko 
Kolanovic, ο αμερικανικός δείκτης 
S&P 500 θα καταγράψει άνοδο 
περί το 8%, στις 5.050 μονάδες, 
οι μετοχές των αναδυόμενων 
αγορών θα ενισχυθούν κατά 
18% και οι αποδόσεις των 
10ετών αμερικανικών κρατικών 
ομολόγων θα φτάσουν στο 2,25%.
Μέχρι πότε όλα αυτά; 
Έως το τέλος του 2022.
Μάλιστα, όπως ο ίδιος 
υποστηρίζει, "Η άποψή μας είναι 
ότι το 2022 θα είναι η χρονιά της 
πλήρους παγκόσμιας ανάκαμψης, 
του τέλους της πανδημίας και 
της επιστροφής στις κανονικές 
συνθήκες οικονομίας και αγοράς, 
που είχαμε πριν από την επιδημία 
COVID-19".
Αμήν !
Απλά πράγματα.
 
Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

Περισσότερα

> WIND
ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τον κύκλο των νέων καταστημάτων νέας γε-
νιάς της Wind ανοίγει το νέο κατάστημα της 
εταιρείας στην Καλλιθέα. Ειδικότερα, η εται-
ρεία ανακαίνισε πλήρως το κτίριο του Μερο-
πείου Ιδρύματος, σε μια επένδυση που ξε-
περνά το €1 εκατ. Όπως σημείωσε ο Γιώργος 
Τσαπρούνης, Corporate Affairs Executive 
Director της Wind, κατά τη διάρκεια χθεσι-
νής εκδήλωσης, το νέο κατάστημα συμβάλει 
στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικό-
τερα, χρησιμοποιεί φωτισμό Led, ενώ όλα τα 
υλικά της εταιρείας είναι φιλικά προς το πε-
ριβάλλον. Από τα πλακίδια, έως τα κουφώ-
ματα και την ενεργειακή απόδοση. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ
Το νέο κατάστημα είναι εμβαδού 230 τ.μ. 
και αποτελεί μέρος του δικτύου της εταιρεί-
ας που μετρά 230 καταστήματα. Το δίκτυο 
εξυπηρετεί πάνω από 700.000 καταναλω-
τές και απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζο-
μένους. Το νέο κατάστημα είναι 100% ψη-
φιακό και όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος 
Γλύκας, Wind Corporate Affairs Executive 
Director, στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της εταιρείας είναι οι ψηφιακές λύσεις. Ει-
δικότερα, στο νέο κατάστημα στην Καλλι-
θέα, περιλαμβάνονται:
• Business Corner, που απευθύνεται 

στους επιχειρηματικούς πελάτες με 
interractive οθόνες  

• Samsing Corner, που περιλαμβάνει 
όλα τα μοντέλα samsung

ΤΟ WIND ONE
Από τη μεριά του, ο Χριστόφορος Μποζατζί-
δης, Marketing Communications & Retail 
Products Director, σημείωσε πως, το κα-
τάστημα συνδυάζει το design, τη φιλική 
εξυπηρέτηση και την τεχνολογία. Έχει ει-
δικό τμήμα που εξυπηρετεί το Wind Fiber 
to the Home, προκειμένου οι καταναλω-
τές να μπορούν, να δουν, σε έναν ειδικά δι-
αμορφωμένο χώρο, τις υψηλές ταχύτητες 
και τη νέα γενιά, Wind One. Το κατάστημα 
είναι προσβάσιμο σε όλους και αποτελεί το 
πρώτο, από μια σειρά καταστημάτων που 
αναμένεται να εγκαινιαστεί ανά την Ελλάδα. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@Notice.gr

Γιώργος Τσαπρούνης

Χριστόφορος Μποζατζίδης
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BnSECRET

ΕΡΧΕΤΑΙ DEAL ΣΤΙΣ 
ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ CVC

Συζητήσεις μεταξύ της CVC 
Capital και μεγάλου ξένου διαχει-
ριστή μαρίνων, για την απόκτη-
ση των εν Ελλάδι περιουσιακών 
στοιχείων του κλάδου της CVC, 
φέρονται να βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Οι σχετικές πληροφορίες ανα-
φέρουν πως, το τίμημα, που έχει 
μπει στο τραπέζι, είναι υπερδι-
πλάσιο του κόστους κτήσης, που 
έχει καταβάλει η CVC, για να απο-
κτήσει ένα μεγάλο μέρος αυτών 
από την τουρκική, D-Marinas.

Περισσότερα

> WADATA
ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

Η Wadata ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και 
αποτελεί ένα online marketplace, που συνδέει 
καταναλωτές και μέλη loyalty προγραμμάτων 
με εταιρείες λιανικής πώλησης. Όπως δήλω-
σε στο BnB Daily o Χρήστος Παπανδρόπουλος, 
Co-founder της Wadata, στόχος της εταιρεί-
ας είναι, να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη 
του καταναλωτή.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η Wadata έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό 
πορτοφόλι προγραμμάτων επιβράβευσης, που 
επιτρέπει στα μέλη της πλατφόρμας να ενοποι-
ούν, να μεταφέρουν και να ανταλλάσσουν πό-
ντους μεταξύ προγραμμάτων και φίλων. Τα 
μέλη του wadata marketplace μπορούν επί-
σης, να εξαργυρώνουν τους πόντους τους σε 
vouchers άλλων επιχειρήσεων του δικτύου. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρήστης της πλατ-
φόρμας μετατρέπει τους πόντους του ή τις αγο-
ρές του σε ψηφιακά “wadata coins”, που μπο-
ρεί να ανταλλάξει με premium vouchers εκεί 
που πραγματικά επιθυμεί.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρόπουλο, εκτός 
από τα προφανή οφέλη για τον καταναλω-
τή, ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει τους 
πόντους από προγράμματα επιβράβευ-
σης, αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες 
που πραγματικά έχει ανάγκη, η εφαρμογή 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και στις 
επιχειρήσεις.
Πρώτον, οι επιχειρήσεις που δίνουν κουπό-
νια, κερδίζουν, στην ουσία, πελάτες που δι-
αφορετικά δεν θα είχαν.
Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που ανταμείβουν 
τους πελάτες με coins, χτίζουν ένα μίνι πρό-
γραμμα επιβράβευσης, αποκτώντας πληρο-
φορίες για τους πελάτες τους, τις ανάγκες 
που έχουν. “Χτίζουμε ένα συγκεκριμένο 
προφίλ πελάτη, το οποίο μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί η επιχείρηση, ώστε να ξέρει τι να 
προμοτάρει. Ένα προφίλ πελάτη συνολικό 
και όχι μέσα σε αυτή καθ' αυτή την επιχεί-
ρηση”, δήλωσε ο κ. Παπανδρόπουλος.
Τρίτον, οι μεγάλες εταιρείες που έχουν προ-
γράμματα επιβράβευσης, μπορούν, μέσα 
από τη διασύνδεση, να ξεφορτωθούν ανοι-
χτούς πόντους που έχουν τα μέλη τους, γλι-
τώνοντας το κόστος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Επίσης, η wadata δίνει στον χρήστη τη δυνατό-
τητα, να εξαργυρώνει σε κουπόνια, κάνοντας 
δωρεές σε τέσσερις ΜΚΟ.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η Wadata βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σε beta 
version, με εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα 
περίπου 50-70 εταιρείες και 2.000-2.500 μέλη.
Προς το παρόν, σύμφωνα με τον κ. Παπανδρό-
πουλο, η εταιρεία θέλει να εδραιωθεί στην ελ-
ληνική αγορά, ωστόσο κοιτάζει και προς το 
εξωτερικό, με πρώτους στόχους τις Ιταλία, 
Ρουμανία και Σερβία. Επίσης, μέσα στον πρώ-
το χρόνο, η εταιρεία ευελπιστεί να προσθέσει 
και άλλες υπηρεσίες στην πλατφόρμα.
Παράλληλα, στους μελλοντικούς στόχους της 
Wadata βρίσκεται η χρήση του “wadata coin” 
ως εναλλακτικού νομίσματος, το οποίο θα 
μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιεί μέσω κάρ-
τας ή Mobile App απευθείας στα POS ή ePOS 
φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ελευθερία Πιπεροπούλου
eleftheria@notice.gr

Χρήστος 
Παπανδρό-
πουλος, 
Co-founder, 
Wadata

> SKAG
ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΚΑΓΙΑΣ

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Θε-
όδωρος Σκαγιάς, ο “πατέρας” των κλα-
σικών σχολικών μπλε τετραδίων SKAG, 
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση, η εξόδιος ακολου-
θία θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 9 Δεκεμβρί-
ου 2021, στον Ναό του Αγίου Παντελεή-
μονα, στο Κρυονέρι Αττικής, στις 3.00μμ. 
Η εταιρεία θα παραμείνει σήμερα κλειστή.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να 
κατατεθούν χρήματα σε μνήμη του Θεό-
δωρου Σκαγιά, στην Φλόγα (σύλλογο παι-
διών με νεοπλασματική ασθένεια). 

Θεόδωρος Σκαγιάς, ιδρυτής, SKAG

https://www.hsbc.gr/premier/
mailto:eleftheria%40notice.gr%20?subject=
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Περισσότερα

> ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΤΕΚΑΛ

Θετικό πρόσημο απέκτησαν το 2020 τα μεγέ-
θη της κατασκευαστικής εταιρείας του Πανα-
γιώτη Ψαλτάκου, η οποία το 2019 παρουσία-
σε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ζημιές 
λόγω του παγώματος ορισμένων μεγάλων 
έργων στον ΟΛΠ -κυρίως η επέκταση του 
λιμένα κρουαζιέρας.

DATA
(σε € χιλ.)

Τζίρος
2020: 17.537
2019: 5.225

Αποτελέσματα προ φόρων
2020: 181

2019: (7.813)

Επίσης, η κατασκευαστική εμφάνισε ίδια κε-
φάλαια €24,4 εκατ. και υποχρεώσεις ύψους 
€37,8 εκατ.

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ένα από τα μεγάλα έργα που ανέλαβε, πρό-
σφατα, η κατασκευαστική αφορά στην ολο-

κλήρωση του Περιφερειακού Αλεξανδρού-
πολης, προϋπολογισμού €36 εκατ., μέσω 
του οποίου θα επιτραπεί η διοχέτευση της 
διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το 
λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο 
“Δημόκριτος”, την Κομοτηνή, την Εγνατία 
οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του 
αστικού ιστού της πόλης. Υπολογίζεται ότι το 
project θα ολοκληρωθεί το 2024.

> HUAWEI
ΝΕΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών 
λάνσαρε η Huawei. Στο Huaweistore.gr, 
οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προ-
σφορές σε όλη την προϊοντική γκάμα τε-
χνολογικών προϊόντων της Huawei.
Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών 
διαθέτει σύγχρονο και λειτουργικό σχε-
διασμό, ώστε να προσφέρει απρόσκο-
πτη εμπειρία online shopping, τόσο σε 
laptop, όσο και σε κινητό τηλέφωνο. Επι-
πλέον, μέσα από το νέο Huaweistore.gr 
δίνεται η δυνατότητα αγορών με την ευ-
κολία των Άτοκων Δόσεων, ενώ τα μετα-
φορικά είναι δωρεάν.
Το λανσάρισμα του Νέου Ηλεκτρονικού 
Καταστήματος Huaweistore.gr συνοδεύ-
εται από προσφορά:
• Με το κουπόνι, WELCOME10, ο χρή-

στης κερδίζει έκπτωση 10% για κάθε 
παραγγελία αξίας άνω των €500

• Με κάθε εγγραφή στο Newsletter, θα 
λαμβάνει επιπλέον προσωποποιημέ-
νο κουπόνι αξίας €20

https://www.hsbc.gr/premier/
https://competegr.org/events/event/h-dynami-ton-mikron-apeleftheronontas-to-dynamiko-ton-mikromesaion-epicheiriseon/
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> Ν. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ (SMERemediumCap)
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ €40 ΕΚΑΤ. ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
Στην πρόσφατη εξαγορά του 100% της Engie 
Hellas, η οποία μετονομάστηκε σε Cordia, από 
το επενδυτικό ταμείο, SMERemediumCap 
(SMERC), καθώς και στους επόμενους στό-
χους του Ταμείου, αναφέρθηκε χθες ο Πρό-
εδρός του, Νίκος Καραμούζης. “Είμαστε 
ευτυχείς, που είχαμε την ευκαιρία, να επεν-
δύσουμε στον κλάδο της διαχείρισης ακινή-
των (Facility Management)”, δήλωσε ο κ. Κα-
ραμούζης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι, “το 
μήνυμά μας είναι μία εταιρεία, όλες οι λύσεις”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Όπως δήλωσε, η Cordia διαθέτει σημαντι-
κούς πελάτες (μεταξύ των οποίων Vodafone, 
Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος), ενώ 
ανέφερε ότι η εταιρεία αναμένεται να κλεί-
σει φέτος με τζίρο €19 εκατ.
Η SMERC, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, 
έχει προχωρήσει ήδη, σε ΑΜΚ €2,7 εκατ. 
στην εταιρεία, ενώ σκοπεύει να επενδύσει 
πρόσθετα ίδια κεφάλαια €10 εκατ. “Εντός 
του 2022, ευελπιστούμε να μετεξελιχθεί 
στην ισχυρότερη εταιρεία στον κλάδο του 
FM, που θα περιλαμβάνει ολόκληρο το φά-
σμα των υπηρεσιών: φύλαξη, καθαριότητα, 
συντήρηση κ.λπ. Σε αυτό τον σκοπό, θα βο-
ηθήσουν και εξαγορές που έχουμε σχεδιά-
σει και ελπίζουμε να υλοποιηθούν μεσα στο 
2022”, δήλωσε ο κ. Καραμούζης.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΣΤΟ FACILITY 
MANAGEMENT
Ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε στους λόγους 
που οδήγησαν την SMERC, στο να επενδύσει 
στον κλάδο του Facility Management (FM):
• Βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλ-

λον στην Ελλάδα
• Έναρξη μεγάλων κατασκευαστικών 

έργων
• Επενδύσεις ξένων θεσμικών 

επενδυτών
• Ιδιωτικοποιήσεις
• Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών διαχείρι-

σης ενέργειας κτιρίων και νομοθετικό 
πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

• Τάση των πελατών να ζητούν συνολική 
εξυπηρέτηση από ένα σημείο πωλήσε-
ων (one-stop shop)

• Τάση για outsourcing

ΣΤΑ €100 ΔΙΣ. ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΟ NPES
Αναφερθείς στον κλάδο FM, ο κ. Καραμού-
ζης τόνισε ότι ο κλάδος έχει σημαντική προ-
οπτική ανάπτυξης.
“Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κλάδος έχει ισχυ-
ρές προοπτικές, ευελπιστούμε ότι, το 2022 
θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι, 
το όραμά μας θα έχει υλοποιηθεί”, δήλωσε.
Ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στο πρόβλη-
μα των non performing exposures (NPEs). 
Όπως δήλωσε, σήμερα, 3.000 εταιρεί-
ες έχουν ταξινομηθεί ως NPEs, με το μέ-
γεθος των ανοιγμάτων να ανέρχεται στα 
€100 δισ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Αναφερθείς στις προοπτικές του κλά-
δου FM, ο Θοδωρής Μόσχος, Managing 
Partner της SMERC και Αντιπρόεδρος 
της Cordia, έκανε λόγο για μια αγορά $1,5 
τρισ., παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, εκτι-
μάται στα €1,3 δισ., εκ των οποίων το 70% 
είναι outsourced.
Επί του ελληνικού ΑΕΠ, ο κλάδος FM 
ανέρχεται στο 0,8%, έναντι 2% σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων 
(IFM) αποτελούν το 3%της αγοράς, έναντι 
12% παγκοσμίως.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. 
Μόσχος, οι υπηρεσίες καθαριότητας αντι-
προσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της 
ελληνικής αγοράς FM (45%), ενώ το IFM 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από 3%.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχετικά με την επόμενη ημέρα του FM, ο 
κ. Μόσχος ανέφερε ως βασικούς πυλώνες 
ανάπτυξης
• Την οικονομική ανάπτυξη
• Τη βιωσιμότητα 
• Την τεχνολογία

Επίσης, σημείωσε:
• Τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές
• Την αύξηση της τάσης του outsourcing
• Τις τεχνολογικές εξελίξεις
• Την ευαισθητοποίηση για θέματα δημό-

σιας ασφάλειας
• Την εξέλιξη στις ανάγκες των χώρων 

εργασίας

Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος, 
SMERemediumCap

https://www.hsbc.gr/premier/
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ΠΟΡΕΙΑ
Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Δανιόλος, 
Πρόεδρος της Cordia, δήλωσε ότι, αυτό που 
πρεσβεύει σήμερα η εταιρεία, είναι ότι, “θα εί-
μαστε μια εταιρεία που προσφέρει όλες τις λύ-
σεις”. “Θέλουμε να γίνουμε ένα one-stop shop, 
στο οποίο οι πελάτες μας θα μπορούν να βρουν 
όλες τις λύσεις”, πρόσθεσε. Όπως ανέφερε ο 
κ. Δανιόλος, η Cordia ξεκίνησε το 2000 ως 
Axima, έχοντας τότε, τρία συμβόλαια με τον Δι-
εθνή Αερολιμένα Αθηνών, ενώ το 2020, η εται-
ρεία πέτυχε τζίρο €20,4 εκατ. Το 2009 εξαγο-

ράστηκε και μετονομάστηκε σε Cofely Hellas, 
ενώ το 2014 πήρε την πρώτη σύμβαση TFM 
(Total Facility Management) με την Vodafone. 
Το 2016 εξαγοράστηκε από την Εngie, πετυ-
χαίνοντας συμβόλαιο TFM με το ΚΠΙΣΝ, ενώ, 
πρόσφατα, ήρθε η εξαγορά από την SMERC.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONE-STOP-SHOP
Σύμφωνα με τον Στέλιο Κουράτολο, CEO της 
Cordia, οι υπηρεσίες του one-stop συνοψί-
ζονται σε:
• TFM

• Τεχνική Συντήρηση
• Ενεργειακές λύσεις
• Ηλεκτροκίνηση
• IoT λύσεις
• Καθαρισμός και Φύλαξη κτιρίων
Τέλος, τόνισε ότι, η Cordia, πέραν των υπη-
ρεσιών που προσφέρει στις εταιρείες, τις 
βοηθά να μειώσουν το ρίσκο και διαχειρί-
ζεται το όνομά τους.

Ελευθερία Πιπεροπούλου
eleftheria@notice.gr

> ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ GREENHILL ΚΑΙ KILOMAN  
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δημόσια Επιστολή κατατέθηκε σήμερα από τις 
εταιρείες, Greenhill Investments Limited και 
Kiloman, που είναι βασικοί μέτοχοι της Ελλά-
κτωρ, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
Βασίλειο Πλιώτα. Οι εταιρείες ζητούν την πα-
ρέμβασή του, προκειμένου να αποτραπούν οι 
προσπάθειες εκφοβισμού των μελών της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: “Η Επιστο-
λή αφορά στις πρωτοφανείς απειλές εναντί-
ον μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
που περιλαμβάνονται σε δύο εξώδικα της 
Reggeborgh, σύμφωνα με τις οποίες θα κινη-
θεί εναντίον τους σε ποινικά και αστικά δικα-
στήρια διαφόρων κρατών, επειδή τολμούν να 
ελέγξουν τις παράνομες πρακτικές που έχει 
ακολουθήσει. Προφανής σκοπός του εξώδι-
κου είναι να προκαλέσει φόβο στα μέλη της 
επιτροπής και να μην τιμωρηθούν” και συνε-
χίζει: “Στο εξώδικο, με θρασύτατο ύφος, δια-

τυπώνεται επίσης, η "απειλή" ότι κοινοποιείται 
"προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
τος για την ενεργοποίησή του".
Σχετικά, η Επιστολή των Greenhill και 
Kiloman, επισημαίνει: "Πράγματι, ήλθε η ώρα 
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να δώσει 
εντολή, να ελεγχθούν τα ΠΑΝΤΑ, ξεκινώντας 
από τη διερεύνηση της τυχόν στοιχειοθέτησης 
αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων από το 

7/12/2021 εξώδικο της Reggeborgh προς την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς".
“Ζητάμε από τους θεσμούς να είναι αφοσιω-
μένοι στο καθήκον, αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει 
να προστατεύονται από οποιονδήποτε επιχει-
ρεί να τους χειραγωγήσει ή να τους εκφοβή-
σει και μάλιστα, με επίσημο και πανηγυρικό 
τρόπο, όπως συμβαίνει με το εν λόγω εξώδι-
κο”, καταλήγει η ανακοίνωση.  

https://www.hsbc.gr/premier/
https://view.publitas.com/md-en/end-of-year-catalogue-2021_english/page/1?v=80831256
mailto:eleftheria%40notice.gr%20?subject=
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> ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
OΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Ξεκίνησε χθες, η δημόσια προσφορά του 
ομολόγου έως €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. 
Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορί-
στηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7%. Υπενθυμίζε-
ται πως, ο όμιλος, την τελευταία τριετία, έχει 
προχωρήσει σε άλλες δύο επιτυχημένες ομο-
λογιακές εκδόσεις. Η πρώτη το 2018, ύψους 
€120 εκατ., με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη 
το 2020, ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 2,75%.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
"Η νέα ομολογιακή έκδοση αντανακλά την 
αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου και το δυ-
ναμικό επενδυτικό της πλάνο. Σε αυτό, μετα-
ξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται μερικά από 
τα πιο εμβληματικά έργα. Τέτοια είναι το καζί-
νο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αερο-
δρόμιο του Καστελίου. Μέσω των αντληθέ-
ντων κεφαλαίων, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να 
χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό 
ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 877 MW, με καύ-
σιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή", 
αναφέρουν πηγές της εταιρείας. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ
Μέχρι το 2025, οι επενδύσεις αναμένεται ότι 
θα αποδίδουν ελεύθερες ταμειακές ροές άνω 
των €300 εκατ. Από αυτές, €115-145 εκατ. θα 

έρθουν από τις ΑΠΕ, €115 εκατ. από τις εκ-
μεταλλεύσεις παραχωρήσεων (Εγνατία, Κε-
ντρική οδός, Καζίνο Ελληνικού και Καστέ-
λι), €45 εκατ. από παραγωγή ενέργειας από 
θερμικά εργοστάσια, €30 εκατ. από τις κατα-
σκευές και €5 εκατ. από λοιπές δραστηριό-
τητες (real estate κλπ). Σε ό,τι αφορά τον κα-
τασκευαστικό τομέα, η ομολογιακή έκδοση 
έρχεται μετά το μεγάλο ανεκτέλεστο, ύψους 

€4,5 δισ., δηλαδή σχεδόν το 50% του συνολι-
κού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευα-
στικών της χώρας.

Η ΡΗΤΡΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, εί-
ναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε διαπραγ-
μάτευση στην ελληνική αγορά ομόλογο με 
ρήτρα αειφορίας. Δηλαδή, με όρους που δε-
σμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον 
χαρακτήρα των επενδύσεων, στις οποίες θα 
διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει, 
όπως γίνεται με τα πράσινα ομόλογα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως, ο όμιλος δεσμεύε-
ται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος 
του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί, βασιζό-
μενος στην πρόβλεψη του ομίλου για αύξη-
ση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε 
παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φω-
τοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευ-
σης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκει-
ας του Ομολογιακού Δανείου.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος & CEO,  
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

> NOVAL PROPERTY
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΠΡΩΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ KODAK  
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΣΤΑ €28,6 ΕΚΑΤ. ΤΟ DEAL
Την απόκτηση του πρώην ακινήτου Kodak, 
στο Μαρούσι, μέσω της εταιρείας THE GRID 
Α.Ε., ανακοίνωσε η Noval Property.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, 
απέκτησε, μετά από διαδικασία ανάδειξης 
πλειοδότη, οικόπεδο εμβαδού 16 στρεμμά-
των περίπου, επί των οδών Χειμάρρας 10-12 
και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, 
στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak). Στο 
εν λόγω οικόπεδο, πρόκειται να αναπτυχθεί 
σύγχρονο συγκρότημα πράσινων κτιρίων 
γραφείων, συνολικής δομημένης επιφάνει-
ας περίπου 49.000 τ.μ., το οποίο θα υιοθετεί 
τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του βι-

οκλιματικού σχεδιασμού, ενώ αναμένεται να 
λάβει πιστοποίηση κατά LEED.
Είναι ήδη, σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής 
της Ομάδας Μελέτης.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ – 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €28,6 
εκατ. και χρηματοδοτήθηκε μέσω συνδυα-
σμού τραπεζικού δανεισμού της THE GRID 
Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς και ιδίων 
κεφαλαίων.
Τα κεφάλαια χρηματοδότησης, κατά το τμή-
μα που αναλογεί στην Noval Property, για την 

κατασκευή του έργου, θα αντληθούν από το 
Πράσινο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της εται-
ρείας, το οποίο εισήχθη προς διαπραγμάτευ-
ση στις 7 Δεκεμβρίου 2021, στην Κατηγορία 
Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζό-
μενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

https://www.hsbc.gr/premier/
mailto:nicolas%40notice.gr%20?subject=
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Την Doral εξαγόρασε η Aluminco, 
όπως ανακοίνωσε ο Αργύρης Καρ-
ράς, CEO της εταιρείας. Ειδικότερα, το 
νέο εργοστάσιο παράγει θωρακισμέ-
νες πόρτες αλουμινίου και βρίσκεται 
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, μόλις 4 
χιλιόμετρα από το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης, και θα αποτελέσει την τέταρτη 
γραμμή διέλασης της εταιρείας.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινή-
σει τη λειτουργία του το πρώτο εξάμη-
νο του 2022 και να αυξήσει το συνολικό 
τονάζ στους 35.000 τόνους αλουμινίου 
ετησίως, ενώ, παράλληλα, θα αποτελέ-
σει στρατηγικό γεωγραφικό σημείο για 
την Aluminco, που στοχεύει να το με-
τατρέψει σε πύλη εξαγωγών προς τις 
αγορές της Νοτιοανατολικής, της Ανα-
τολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Το κόστος για την απόκτηση του εργο-
στασίου είναι €9 εκατ. και δρομολο-
γούνται επενδύσεις ύψους €11 εκατ. 
Αυτές, αφορούν σε τεχνολογικό εξο-
πλισμό, αυτοματοποιήμενα συστήματα 
και βεβαίως, σε νέα γραμμή διέλασης 
αλουμινίου. Οι επενδύσεις αυτές, συ-
νεπάγονται αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας της Aluminco κατά 7,000 τό-
νους ή 25% ετησίως. Το νέο εργοστάσιο 
θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργα-
σίας στην Β. Ελλάδα, ενώ θα ακολουθή-
σει τις προδιαγραφές της παραγωγικής 
μονάδας των Οινοφυτων, εστιάζοντας 
στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της πα-
ραγωγής πράσινου αλουμινίου.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ESG
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία 

σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολτα-
ϊκού πάρκου, ισχύος 1 MW, το οποίο θα 
καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας. Πα-
ράλληλα, ήδη, λειτουργεί φωτοβολταϊ-
κό πάνελ στη στέγη του κεντρικού ερ-
γοστασίου στα Οινόφυτα, ενώ ανάλογο 
αναμένεται να κατασκευαστεί στην Θεσ-
σαλονίκη. Όπως σημείωσε ο κ. Καρράς, 
οι τιμές της ενέργειας φτάνουν να είναι 
έως και τριπλάσιες. Έτσι λοιπόν, με την 
επένδυση αυτή, η εταιρεία θα κατανα-
λώνει την ενέργεια που παράγει η ίδια.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο CEO
Σε δήλωσή του, ο κ. Καρράς αναφέρ-
θηκε στην ανάπτυξη της Aluminco 
μέσω της βιωσιμότητας, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά, “Σήμερα πηγαίνου-
με ένα βήμα πιο μπροστά και κωδικο-
ποιούμε την αναπτυξιακή μας δυνα-
μική στο μότο, Building a sustainable 
future. Διότι, για εμάς, ανάπτυξη μπο-
ρεί να είναι μόνο η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη. Και γνωρίζουμε ότι, οι σύγχρονες 
τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας και 
τα καινοτόμα προϊόντα μας, συμβά-
λουν στη μείωση του ενεργειακού μας 
αποτυπώματος”.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> ALUMINCO
ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ DORAL - ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ €20 ΕΚΑΤ.

 ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΑ  

ΣΤΟ ESGREECE.COM

Aργύρης Καρράς, Πρόεδρος & CEO, Aluminco

https://www.hsbc.gr/premier/
mailto:nicolas%40notice.gr%20?subject=
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> ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΦΥΤΕΥΕΙ 70.000 ΔΕΝΤΡΑ ΕΩΣ ΤΟ 2023

Την έναρξη ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος αναδάσωσης στην Αττική, με τη φύτευ-
ση 70.000 δέντρων έως το 2023 και τη φρο-
ντίδα τους μέχρι το 2026, ανακοίνωσε η 
Παπαστράτος.

ΙΝFO - EΡΓΟ
• Είναι το πρώτο πρόγραμμα Αναδόχου 

Αναδάσωσης, που ξεκίνησε να υλοποιεί-
ται μετά από τις φετινές πυρκαγιές

• Στο επίκεντρο του προγράμματος αναδά-
σωσης της Παπαστράτος είναι η Ιπποκρά-
τειος Πολιτεία

• Συνολικά, θα αναδασωθούν 1.000 στρέμ-
ματα (500 στρέμματα στην Ιπποκράτειο 

Πολιτεία και 500 στρέμματα στον Άγιο 
Στέφανο)

• Η αρχή έγινε συμβολικά στον Άγιο Στέ-
φανο, σε περιοχή που δεν μπορεί να ανα-
γεννηθεί φυσικά, με φύτευση των πρώ-
των 300 δέντρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το έργο ξεκίνησε την Κυριακή, 5 Δεκεμβρί-
ου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, με τη 
συμβολική συμμετοχή εργαζομένων της Πα-
παστράτος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος της εταιρείας “Συ-
νεχίζουμε Μαζί”, ενώ το συνολικό κόστος 
ανέρχεται σε €1 εκατ.

Ο Αντιδήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης Δήμας, o Διευθυντής έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Sympraxis 
Team, Θάνος Μπελαλίδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρ-
παντίδης, o Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
Γιώργος Αμυράς, ο Διευθυντής Δασών του υπ. Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας

> APPLE
ΜΕΙΩΣΗ 20%  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ IPHONE 13

Κατά 20% χαμηλότερα των στόχων υπο-
χώρησε η παραγωγή του iPhone 13 τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, καθώς τα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσί-
δα και οι περιορισμοί τροφοδοσίας στην 
Κίνα, έχουν επιφέρει πλήγμα στην Apple, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, Nikkei.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατασκευή 
iPhones και iPads σταμάτησε εντελώς, σε 
ορισμένα κινεζικά εργοστάσια στις αρχές 
Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των διακο-
πών της Χρυσής Εβδομάδας - μια περίο-
δο που, συνήθως, λειτουργούν σε υπερ-
βολικούς ρυθμούς εν όψει των εορτών.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Επίσης, στα προβλήματα συνέβαλαν και 
οι διακοπές, που σχετίζονται με την παν-
δημία, σε εργοστάσια στο Βιετνάμ και τηn 
Μαλαισία. Ενώ η παραγωγή καινούρ-
γιων συσκευών βελτιώθηκε τον Νοέμ-
βριο, η κατασκευή παλαιότερων iPhones 
και iPads μειώθηκε σημαντικά, σύμφω-
να με το δημοσίευμα.
Τον Οκτώβριο, το Bloomberg ανέφερε ότι, 
η Apple θα μειώσει τους στόχους παρα-
γωγής, καθώς δεν θα πετύχαινε το στόχο 
για 90 εκατ. συσκευές iPhone 13 τους τε-
λευταίους τρεις μήνες του έτους. Επίσης, 
το Bloomberg ανέφερε ότι, η Apple προ-
ειδοποίησε τους προμηθευτές ότι, η ζήτη-
ση έχει επιβραδυνθεί, ενώ είπε στους πω-
λητές ότι, οι παραγγελίες ενδέχεται να μην 
πραγματοποιηθούν έγκαιρα, με τα προ-
βλήματα να διατηρούνται μέχρι το 2022.> EUROLIFE

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ TESLA
Τη δυνατότητα ασφάλισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, Tesla, προσθέτει στα προγράμματα 
ασφάλισης αυτοκινήτων, Safe Drive Standard 
και Safe Drive Plus, η Eurolife FFH. Η νέα 
αυτή δυνατότητα από την Eurolife FFH απο-
τελεί αφετηρία και ανοίγει τον δρόμο, για την 
κάλυψη όλο και περισσότερων ασφαλιστικών 
αναγκών των κατόχων οχημάτων, που ανή-
κουν σε αυτή την κατηγορία. Με τη νέα αυτή 

δυνατότητα ασφάλισης ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων, Tesla, και μάλιστα, με ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικό τιμολόγιο, η Eurolife FFH στηρίζει 
την ασφαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, 
προστατεύοντας, παράλληλα, τους οδηγούς 
από τους απρόβλεπτους καθημερινούς πα-
ράγοντες που συναντούν στο δρόμο.

Tim Cook, CEO, Apple

https://www.hsbc.gr/premier/
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> MODA BAGNO
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΟΔΗΓΗΣΑΝ  
ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ
Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της Βαρβέρης 
- Moda Bagno στο 9μηνο του 2021.

DATA – 9ΜΗΝΟ
(σε € εκατ.)

Κύκλος εργασιών
2021: 14,59
2020: 9,65

ΕΒΙΤ
2021: 2,60
2020: 0,67

Μεταβολή: 287,58%
 

EBITDA
2021: 3,43
2020: 1,58

Μεταβολή: 117%
Καθαρό αποτέλεσμα

2021: 1,81
2020: 0,32

Μεταβολή: 462,85%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γ' τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις της 
μητρικής αυξήθηκε κατά €3,8 εκατ. ή κατά 46,21% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020.

ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η αύξηση του τζίρου οφείλεται:
• Στην αύξηση του κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας, που 

συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία
• Στη δραστηριοποίηση της εταιρείας στον χώρο της εστίασης, με 

το εστιατόριο, INTERNI, στην Μύκονο. Η φετινή λειτουργία του 
εστιατορίου, παρόλο που ξεκίνησε με φειδωλές προβλέψεις 
λόγω της αβέβαιης αντίδρασης μετά το 2ο κύμα της πανδημίας, 
λειτούργησε θετικά.

Αναλυτικά ο τζίρος της μητρικής στο εννεάμηνο:

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Όπως ανέφερε η εταιρεία, παρόλη τη δυσμε-
νή οικονομική συγκυρία, σε διεθνές και το-
πικό επίπεδο, λόγω της πανδημίας και της 
ενεργειακής κρίσης, τα οικονομικά αποτε-
λέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρεί-
ας και του ομίλου δεν επηρεάστηκαν κατά 
το εννεάμηνο του 2021.

Όλες οι εταιρείες του ομίλου προσαρμόστη-
καν ήδη, από το 2020 στις νέες συνθήκες, 
ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λει-
τουργία της παραγωγής και της εφοδιαστι-
κής αλυ σίδας, καθώς και την προστασία και 
ασφάλεια των εργαζομένων και των συνερ-
γατών της.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021, αλλά και 
για το 2022, η εταιρεία αναφέρει πως, ευελ-
πιστεί ότι θα βελτιωθούν ακόμη περισσότε-
ρο τα οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο εσόδων 
και κερδοφορίας. Ωστόσο σημειώνει ότι, η 
χρονική διάρκεια και η ένταση της πανδημί-
ας είναι ακόμη άγνωστοι παράγοντες.

Νίκος Βαρβέρης, ιδρυτής, Moda Bagno

> LEGO
NΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ - ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ $1 ΔΙΣ.

Τα σχέδιά της να επενδύσει στην Ν. Κορέα, 
δημιουργώντας ένα νέο εργοστάσιο, ανα-
κοίνωσε η Lego, στην προσπάθεια να καλύ-
ψει την αυξημένη ζήτηση για τα παιχνίδια της 
στην Ασία.
Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ανακοί-
νωσε πως θα επενδύσει περισσότερα από $1 
δισ. στο νέο αυτό project, στην Ασία, περιοχή 
στην οποία η Lego έχει καταγράψει διψήφιο 
αριθμό ανάπτυξης από το 2019.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Όπως αναφέρεται, θα είναι το πρώτο κλιματι-
κά ουδέτερο εργοστάσιο της Lego, στο πλαί-
σιο του σχεδίου της να καλύψει την ενεργει-
ακή καταλάνωση με ηλιακά πάνελς. Παρότι 
η εταιρεία ακόμα, κατασκευάζει τουβλάκια 
από πλαστικό που παράγεται από πετρέλαιο, 
έχει υποσχεθεί να τα αντικαταστήσει με βι-
ώσιμα υλικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει 

την παραγωγή το 2024 και να απασχολήσει 
περίπου 4.000 εργαζόμενους.  

Niels 
Christiansen, 
CEO, Lego

https://www.hsbc.gr/premier/
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> HORWATH HTL
ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Τις καταναλωτικές τάσεις στον τουρισμό πα-
γκοσμίως, έχει επηρεάσει, σε μεγάλο βαθμό, 
η υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών. 
Σύμφωνα με μελέτη της Horwath HTL, η 
οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την 
ΣΟΛ Crowe, ο αντίκτυπος των περιοριστικών 
εθνικών μέτρων, που τέθηκαν σε εφαρμο-
γή τα τελευταία δύο χρόνια, όπως και η ίδια 
η διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, έχουν 
οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές την κατανα-
λωτική συμπεριφορά, επηρεάζοντας, άμεσα 
ή έμμεσα, τον τομέα της φιλοξενίας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σκοπός της μελέτης ήταν, να αναδείξει την 
προσαρμοστικότητα που θα πρέπει να έχουν, 
τόσο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, που 
παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, όσο και οι 
ίδιοι οι προορισμοί.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται:
• Στην εξέλιξη των καταναλωτικών συνη-

θειών, καθώς η υγεία, η ασφάλεια και 
οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, εί-
ναι πλέον, βασική προτεραιότητα των 
ταξιδιωτών

• Στις συνέπειες που έχει η πανδημία 
στις δαπάνες που αφορούν στον τουρι-
σμό, καθώς, όσο μεγαλώνει η ανεργία, 
τόσο μειώνεται η δαπάνη για υπηρεσί-
ες αναψυχής

• Στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι τάσεις 
επιλογής προορισμών τα τελευταία χρό-
νια, όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο 
πράσινους προορισμούς, προορισμούς 
ιδανικούς για digital nomads

ΕΛΛΑΔΑ
Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνε-
ται στον ελληνικό προορισμό, όπου τονίζεται 
η ανάγκη για ανασχεδιασμό του μίγματος ερ-
γαλείων και καναλιών προώθησης που χρη-
σιμοποιεί για την προσέλκυση τουριστών, με 
γνώμονα πάντα την πλήρη ανάκαμψή του και 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του.
Για κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία που αξι-
ολογείται και επιλέγεται από τον κάθε προο-
ρισμό, είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται 
η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών 
λόγω της πανδημίας και να σταθμίζεται η 
απαιτούμενη επένδυση με την απόδοση των 
αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της 
τεχνολογίας και στα οφέλη της για τον τουρι-
σμό. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουργή-
σει νέες γέφυρες επικοινωνίας με τον κατανα-
λωτή και επιπλέον, έχει δώσει τη δυνατότητα 
ελέγχου της αποδοτικότητας των διαφόρων 
εργαλείων, που επιλέγει ο κάθε προορισμός.

Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος της Κρι-
τικής Επιτροπής, Ευαγγελία Μπεκιράκη, 
Public Relations & Corporate Social 
Responsibility Executive-Praktiker 
Hellas

> PRAKTIKER
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
“ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΠΙΤΙΟΥ”
Η Praktiker Hellas διακρίθηκε ανάμε-
σα στις κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμί-
ες στην Ελλάδα, στα βραβεία, Business 
Superbrands Greece 2021-2022, τον 
θεσμό που πραγματοποιείται από το 
2005 και έχει ως στόχο την αναγνώρι-
ση και την επιβράβευση των κορυφαί-
ων brands στην Ελλάδα, σε όλο το φά-
σμα της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, η Praktiker Hellas ανα-
δείχθηκε ως η εταιρεία με την υψη-
λότερη βαθμολογία στην κατηγορία 
“Εξοπλισμός Σπιτιού”, στην Ελλάδα. Η 
σπουδαία διάκριση για την Praktiker 
Hellas ήρθε ύστερα από αξιολόγηση 
από την κριτική επιτροπή, την οποία 
αποτελούσαν διακεκριμμένα στελέχη 
επιχειρήσεων, αλλά και από δημοσκό-
πηση κοινής γνώμης.

https://www.hsbc.gr/premier/
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Στις 10 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η δίκη για το 
οικονομικό σκάνδαλο της Folli Follie.
Ακριβώς δύο μήνες πριν συμπληρωθεί το 
18μηνο της ανώτατης προφυλάκισης για τον 
ιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Κουτσολιού-
τσο και τον γιο του, Τζώρτζη, οι δικαστές του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της 
Αθήνας καλούνται να δικάσουν και να εκ-
δώσουν ετυμηγορία το αργότερο μέχρι τις 8 
Μαρτίου, σε μια υπόθεση με σωρεία νομικών 
ζητημάτων.

13 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Συνολικά, θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύ-
νης 13 κατηγορούμενοι για 5 κακουργήματα, 
κατά περίπτωση:
• Της εγκληματικής οργάνωσης
• Της πλαστογραφίας
• Της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ 

εξακολούθηση τελεσθείσας
• Της χειραγώγησης της αγοράς από 

κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ 

εξακολούθηση
• Της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-

ματικές δραστηριότητες κατά συναυτουρ-
γία και κατ’ εξακολούθηση

Ο προσδιορισμός της δίκης από την Εισαγ-
γελία Εφετών έγινε σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα μετά την απόρριψη των προ-
σφυγών πατέρα και γιου. Σύμφωνα με το 

παραπεμπτικό βούλευμα, ο άλλοτε πρόε-
δρος και ο άλλοτε διευθύνων σύμβουλος 
της FFG έδιναν εντολές και κατηύθυναν το 
σχέδιο για τις απάτες και τις πλαστογραφίες 
τραπεζικών εγγράφων, την πλασματική αύ-
ξηση των κερδών της εταιρείας και τη διό-
γκωση της μετοχής, με τελικό αποτέλεσμα 
το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

> TECHNOGYM
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ SHOWROOM EXPERIENCE CENTER  
- ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Στο home wellness επενδύει η Technogym, 
business που αναπτύχθηκε σημαντικά εν 
μέσω πανδημίας.

WELLNESS CENTER ΣΕ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία προε-
τοιμάζει το showroom experience center, 
που θα βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώ-
νος, έναν χώρο, στον οποίο δεν θα παρουσι-
άζονται μόνο τα προϊόντα, αλλά θα προσφέ-
ρεται και για προπόνηση. Πρόκειται για ένα 
wellness center 700τ.μ., που θα είναι έτοι-
μο τον Απρίλιο του 2022, με την εταιρεία να 
στοχεύει, να εκμεταλλευτεί και την στρατη-
γική της θέση, δημιουργώντας συνεργασίες 
στα καταστήματα που θα δημιουργηθούν στο 
project του Ελληνικού. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Technogym είναι σε συζητήσεις με 
συνεργάτες, προκειμένου να εξοπλίσει χώ-
ρους που θα δημιουργηθούν.

ΑΝΑΠΤΥΣΕΙ ΤΟ BRAND 
PORTFOLIO – TA NEA DEALS
Επιπλέον, η εταιρεία, που είναι ικανοποιη-

μένη από το πώς έχει τοποθετηθεί στην Β2Β 
αγορά, έχει ως στρατηγική να αναπτύξει πε-
ραιτέρω το κομμάτι του wellness, ενδυνα-
μώνοντας το brand portfolio που έχει προς 
την κατεύθυνση αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε συνεργασία με 
την Merrithew, τον premium κατασκευαστή 
εξοπλισμού pilates, που θεωρείται leader 
στην αγορά Καναδά και Αμερικής, ο οποίος 
έχει παρουσία και στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει αντι-
προσωπευθεί ξανά στην Ελλάδα και η 
Technogym πήρε τα δικαιώματα του training 
για την χώρα μας.
Επιπλέον, έκλεισε συμφωνία για την αντι-
προσώπευση της Sintea, την εταιρεία κατα-
σκευής εξοπλισμού γυμναστηρίου, που ειδι-
κεύεται στις κατασκευές εξωτερικού χώρου.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Σάμι Φάις, Επικεφαλής, Όμιλος Φάις

> ΣΚΑΝΔΑΛΟ FOLLI FOLLIE
ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ

Δημήτρης και 
Τζώρτζης  
Κουτσολιούτσος

https://www.hsbc.gr/premier/
mailto:stella%40notice.gr%20?subject=
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Tobias Meyer, νέος CEO, Deutsche Post

> DEUTSCHE POST
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ  
ΤΟΥ 2023
Η Deutsche Post ανακοίνωσε ότι, ο Tobias 
Meyer θα αντικαταστήσει τον Frank Appel 
ως τον επικεφαλής του ομίλου, από τον 
Μάιο του 2023.
Ο Tobias Meyer, επί του παρόντος, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Post and Parcel 
Germany, θα είναι επικεφαλής του τμή-
ματος παγκόσμιων επιχειρηματικών δρα-
στηριότητων της Deutsche Post από τον 
Ιούλιο του 2022, και θα τεθεί επικεφαλής 
του ομίλου (Διευθύνων Σύμβουλος) τον 
Μάιο του επομένου έτους.
Ο τωρινός CEO, Frank Appel, έχει αποφα-
σίσει ότι δεν θα μείνει για μία ακόμη θη-
τεία ως επικεφαλής της γερμανικής εται-
ρείας ταχυδρομείων και logistics. Το Δ.Σ. 
παρέτεινε τη σύμβασή του μέχρι την ετή-
σια γενική συνέλευση της Deutsche Post, 
στις 4 Μαίου 2023.
Ο Nikola Hagleitner -που αυτή τη στιγ-
μή βρίσκεται επικεφαλής πωλήσεων 
της Post and Parcel Germany- θα δια-
δεχθεί τον Meyer στη θέση του Διευθύ-
νοντα Δύμβουλο της μονάδας τον Ιούλιο 
του 2022. 

> ΒnREAL ESTATE
ΜΑΧΗ DEVELOPERS ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

Διαγωνισμό, για την παραχώρηση έκτασης 
600 περίπου στρεμμάτων επί της Αττικής 
οδού στον Δήμο Λιοσίων, δρομολογεί το Τα-
μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου, με στόχο τη μεταφορά εκεί, του 
συνόλου των μεταφορέων εσωτερικού που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι στον Βοτανικό 
και πέριξ της οδού Αγίας Άννης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Η είδηση έχει διπλή σημασία, αναφέρουν 
πηγές της αγοράς, καθώς, αφενός προϊδεά-
ζει για την τακτοποίηση του χάους, που επι-
κρατεί αυτή τη στιγμή στα depo των εσωτε-
ρικών μεταφορών (των μεταφορικών που 
αποστέλλουν ή φέρνουν στην και από την 
πρωτεύουσα αντικείμενα, δέματα κλπ) και 
αφετέρου την προοπτική διαμόρφωσης ενός 
ελεύθερου χώρου για μεγάλη ανάπτυξη στην 
περιοχή που θα εκκενωθεί.
Για το μεν πρώτο project, εκτιμάται ότι θα εν-
διαφερθούν πολλές από τις εγχώριες εται-
ρείες logistics, αλλά και εταιρείες που επεν-
δύουν σε ακίνητα -οι οποίες αναμένεται να 

κατέβουν σε κοινοπραξίες- και για τη δε 
έκταση στον Βοτανικό, developers, όπως για 
παράδειγμα η Dimand και η Grivalia.
Οι τελευταίες μάλιστα, φέρονται να αξιολο-
γούν την προοπτική ανάπτυξης, στη συγκε-
κριμένη περιοχή, τόσο γραφειακών χώρων 
και χωρών εμπορικής χρήσης, όσο και οικι-
στικές αναπτύξεις.

ΣΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εκτιμά πως, 
η μεταφορά του cluster των μεταφορέων 
εσωτερικού από τη σημερινή τους θέση 
στη νέα θέση στην Αττική οδό θα χρεια-
στεί κατά ελάχιστον τέσσερα έτη. Κρίνουν 
πάντως, οι ίδιες πηγές πως, αποτελεί μία 
κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει προ πολ-
λού. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται σχε-
δόν αυτονόητη η σημασία της εκκένωσης 
των χώρων που βρίσκονται σήμερα οι μά-
ντρες των μεταφορέων, αφού οποιαδήπο-
τε ανάπτυξη εκεί, θα συμβάλλει στην ανα-
βάθμιση μίας από τις πιο υποβαθμισμένες 
περιοχές της πρωτεύουσας.

https://www.hsbc.gr/premier/
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 Με κύκλο εργασιών πάνω από €57 εκατ., 
όπου παρουσίασε το 2020, αναμένεται να 
κλείσει η φετινή χρήση για την Ευρωχαρτι-
κή. Το νέο όνομα της εταιρείας είναι Endless 
Ec (Essential Care), που σηματοδοτεί τη με-
γαλύτερη εξωστρέφεια και ενδυνάμωση του 
γνωστού brand, το οποίο αποτελεί και το βα-
σικό της εταιρείας. Το 2019, η εταιρεία επέν-
δυσε €17 εκατ. σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
και εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τη δυναμικό-
τητά της. 

ΣΤΟ +80% ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαρτίου του 2020, 
πριν την καραντίνα, η εταιρεία κατέγραψε 
αύξηση πωλήσεων 80%, ενώ από τον Απρί-
λιο του 2020 εισάγει μάσκες, ενισχύοντας τον 
τζίρο της. Το 5% του κύκλου εργασιών της 
προέρχεται από εξαγωγές, ενώ η εταιρεία 
έχει παρουσία σε:
• Βαλκάνια

• Αυστραλία
• Τουρκία

Απασχολεί 245 εργαζομένους και οι ανα-
πτυξιακές της δυνατότητες είναι σημαντικές, 
καθώς δεν υπάρχουν εν ισχύ περιοριστικά 
μέτρα. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους και του κόστους πρώτων 
υλών, η Endless Ec δεν έχει ποσοτικοποι-
ήσει ακόμα τις επιπτώσεις της. Ωστόσο δεν 
αναμένεται να είναι σημαντικές.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι προοπτικές για το 2022 είναι θετικές και 
αναμένεται να αντικατροπτιστούν στον κύκλο 
εργασιών και στις αυξημένες πωλήσεις που 
αναμένει η εταιρεία.

ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Στην παρούσα φάση, η εταιρεία δεν φαίνεται 

να επεκτείνεται σε νέα προϊόντα και αναμέ-
νεται να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα προ-
ϊόντική της γκάμα. Επίσης, η εταιρεία εξετά-
ζει ως ενδεχόμενο, μεταξύ άλλων σχεδίων, 
και την εισαγωγή της στον δείκτη του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΞΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2022

Γιώργος Τρακάκης, CEO, Endless EC

> NOVA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Nova, μέλος της United Group, παρου-
σίασε το Nova SD-WAN, για τη διαχείριση 
του δικτύου ευρείας περιοχής (Wide Area 
Network – WAN) επιχειρήσεων. Το Nova 
SD-WAN αποτελεί λύση για την κεντρι-
κή διαχείριση συνδέσεων διαφορετικών 
παρόχων ίντερνετ για εταιρικές εγκατα-
στάσεις σε διάφορες τοποθεσίες, εντός ή 
εκτός Ελλάδας.
Το Nova SD-WAN βελτιστοποιεί τη συν-
δεσιμότητα δεδομένων, καθώς αυξάνει 
την παραγωγικότητα, την ασφάλεια και τη 
διαθεσιμότητα του δικτύου, μειώνοντας 
ταυτόχρονα, το συνολικό κόστος ιδιοκτη-
σίας και συντήρησης.

> PUBLIC
ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ
Νέα καμπάνια τρέχουν”τα Public για την πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων, θυμίζοντας ότι το 
μεγαλύτερο δώρο είναι να μοιράζεσαι.

Μέσα από μια υπέροχα κινηματογραφημέ-
νη χριστουγεννιάτικη ιστορία, η νέα καμπά-
νια μας θυμίζει ότι, το να μοιράζεσαι είναι μία 
από τις πιο σημαντικές πράξεις γενναιοδωρί-
ας, που κάνουμε αυθόρμητα και με αγνότητα.
Τα καταστήματα Public προσφέρουν επιλο-
γές δώρων για τους αγαπημένους μας, ενώ 
υλοποιούν χριστουγεννιάτικες δράσεις και 
events.

https://www.hsbc.gr/premier/
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Κωνσταντίνος 
Μακέδος,  
Πρόεδρος, 
Attica Bank

> ATTICA BANK
ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΜΚ  
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 20/12 ΑΝΤΙ ΓΙΑ 10/12
Νέο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου των €240 εκατ., που ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμ-
βρίου αντί στις 10/12, αποφάσισε χθες, το 
διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank. Σε 
ότι αφορά το ΤΧΣ, θα προχωρήσει σε μερι-
κή εξάσκηση των δικαιωμάτων του και θα 
συμμετάσχει με περίπου €150 εκατ. στην 
ΑΜΚ και το ποσοστό του θα υποχωρήσει 
από το 68,2% από το 62,8%, εφόσον καλυ-
φθεί στο σύνολο της η αύξηση και οι τυ-
χόν αδιάθετες μετοχές απορροφηθούν από 
τρίτους. Το ΤΜΕΔΕ θα συμμετάσχει στην 
αύξηση, με το σύνολο του ποσοστού που 
κατέχει σήμερα στην τράπεζα, ήτοι 14,7%, 
όπως άλλωστε και ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει το 
10,3%. Δυνητικά, ο στρατηγικός επενδυτής, 
δηλαδή το σχήμα, Ellington – TMΕΔΕ, μπο-
ρεί να αποκτήσει, σε αυτή τη φάση, ποσο-
στό από 20-25%, βάζοντας στην ΑΜΚ περί 
τα €55 εκατ. 

Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Πάντως, μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το 
περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ΤΧΣ και 
Ellington - ΤΜΕΔΕ, σε ότι αφορά τη δεύτε-
ρη φάση, αυτή που θα ακολουθήσει της αύ-
ξησης των €240 εκατ., ώστε να εξυγιανθεί 
πλήρως η τράπεζα και επαναϊδιωτικοποιη-
θεί. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προβλέπει 
τους όρους συμμετοχής και των δύο πλευ-
ρών στην επόμενη κεφαλαιακή ένεση, που 

εκτιμάται ότι θα είναι ύψους €150 εκατ., αλλά 
και θέματα που αφορούν στη Διοίκηση της 
τράπεζας.

ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σήμερα, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η έκδοση συμπληρωματικού ενημερω-
τικού δελτίου της ΑΜΚ, το χρονοδιάγραμμα 
της οποίας πλέον, σύμφωνα με τη χθεσινή 
ανακοίνωση της τράπεζας, έχει ως εξής:
09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δι-
καιώματος Υπαναχώρησης
17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης
17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου 
άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν 
αδιάθετων Νέων Μετοχών
21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύ-
ξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της 
Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την ει-
σαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων 
Μετοχών
22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομη-
νία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων 
Μετοχών
23.12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης 
Νέων Μετοχών

Άρτεμις Σπηλιώτη

Το Horeca Open, 
καθημερινά,  
στο διαδίκτυο 

Το απόλυτο Β2Β portal, 
που συνδέει το σύνολο  
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στον κλάδο 
Horeca. Με αναλύσεις, 
στοιχεία, απόψεις, 
τάσεις και όλες  
τις εξελίξεις, εντός  
και εκτός συνόρων

horecaopen.com

Connecting  
Horeca  
Supply Chain

https://www.hsbc.gr/premier/
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> STRADIVARIOUS

ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Η Stradivarius παρουσίασε την πρώτη κα-
μπάνια, που δημιουργήθηκε ψηφιακά, με κι-
νούμενα σχέδια 3D. Αυτή η παραγωγή με τον 
φουτουριστικό αέρα σχεδιάζει φανταστικούς 
χώρους, που μας μεταφέρουν σε φανταστι-
κές πραγματικότητες.
Τα σκηνικά της καμπάνιας είναι ένα βουνό 
και η φύση, όσο πιο αγνή γίνεται, με ψηλά 
βουνά, λουλούδια και φρέσκο αέρα. Οι δρό-
μοι της Νέας Υόρκης, σε αντίθεση, με μια 
φυσική θέα σε μωβ τόνους, όπως το κέντρο 
ανάμεσα σε τσιμεντένια κτίρια και ένα ονει-
ρεμένο πάρκο με urban ατμόσφαιρα ανάμε-
σα σε αντικατοπτρισμούς νερού και φύσης.
Σε αυτό το οικοσύστημα virtual χώρων, ξε-
χωρίζουν τα κομμάτια από μαλλί πρόβατου, 
τα παντελόνια καμπάνες και τα φορέματα σε 
καφέ, πράσινο και γήινους τόνους, σαν τάση 
boho, τα λαμπερά υφάσματα, η χρυσόσκονη 
και οι πούλιες, σαν πρωταγωνιστές της γιορ-
τινής συλλογής και των συνδυασμών επίση-

μων ρούχων με πλεκτά αξεσουάρ, που δί-
νουν μια ανάλαφρη και πολύχρωμη πινελιά 
στα πιο casual outfits .

> HIBBETT SPORTS

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ  
ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ  
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ  
ΤΟ OUTLOOK

Η μετοχή της εταιρείας πώλησης αθλη-
τικών ειδών λιανικής, Hibbett Inc, ση-
μειώνει άλμα 4,4% στις προσυνεδριακές 
συναλλαγές, καθώς τα κέρδη διαμορφώ-
θηκαν υψηλότερα των εκτιμήσεων στο 
γ΄ τρίμηνο και η εταιρεία αναβάθμισε τις 
εκτιμήσεις.
Η Hibbett δήλωσε πως εμφάνισε καθα-
ρά κέρδη $25,2 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο μέ-
χρι τις 30 Οκτωβρίου, έναντι $25,3 εκατ. 
πριν από ένα χρόνο.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 15,2%, στα $381,7 
εκατ., ενώ οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις 
έκαναν λόγο για πωλήσεις $360 εκατ.
Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 13% 
σε σχέση με τις εκτιμήσεις για 5,2%.
"Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, τα αποθέματά μας 
βελτιώθηκαν σημαντικά στο γ΄ τρίμηνο”, 
τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Mike 
Longo.

> MAYBELLINE NEW YORK

ΝΕΑ LIMITED EDITION ΣΥΛΛΟΓΗ

 Η Maybelline New York παρουσιάζει τη 
limited edition συλλογή, Into The Zodiac, των 
SuperStay Matte Ink & Ink Crayon, που προ-
σφέρει το lip look που ταυτίζεται με τα χαρακτη-
ριστικά του κάθε ζωδίου και δίνει την ευκαιρία 
για...μεταμορφώσεις. "Το 2021, η αστρολογία 
έγινε μια… διασκεδαστική μορφή ψυχοθε-
ραπείας της γενιάς των Gen Z και Millennials, 
αφού αναζητούν ολοένα και πιο έντονα τη σω-
ματική, ψυχική και πνευματική τους υγεία. Με 
τους ανθρώπους να προσπαθούν να δραπε-
τεύσουν από την απαιτητική καθημερινότητα, 
η ομορφιά έγινε η νέα μορφή αυτοέκφρασης, 
και εκείνη που πρόσθεσε στη ζωή τους τη μα-
γεία που έλειπε", αναφέρει η Maybelline.
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Πάμε Θέατρο: «Μια υπέροχη ζωή», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το «Μια υπέροχη ζωή – a live radio play», η διασκευή της αιώνι-
ας χριστουγεννιάτικης ταινία του Φρανκ Κάπρα έρχεται από τις 23 
Δεκεμβρίου και μόνο για 9 παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού και ένα εξαιρετικό 
πρωταγωνιστικό καστ, το οποίο αποτελείται από τους Κωνσταντί-
νο Μαρκουλάκη, Νίκο Ψαρρά, Νάντια Κοντογεώργη, Γιώργο Γλά-
στρα, Άγγελο Μπούρα και Θεοδοσία Σαββάκη.

Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στη διασκευή της κλα-
σικής, αγαπημένης σε όλες τις ηλικίες, ομώνυμης ταινίας του 
Φρανκ Κάπρα από τον θεατρικός συγγραφέας Τζο Λάντρι. Η υπό-
θεση εκτυλίσσεται σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο της δεκαετίας του 
1940, αμέσως μετά τη λήξη του Πολέμου, όπου συγκεντρώνονται 
έξι ηθοποιοί κάνοντας τη ραδιοφωνική μετάδοση της ταινίας και 
παίζοντας όλους τους ρόλους της. Παράλληλα, δημιουργούν επί 
σκηνής όλους τους ήχους της ταινίας, με τον τρόπο που δημιουρ-
γούνταν τα ηχητικά εφέ της εποχής, χρησιμοποιώντας καθημε-
ρινά και αναπάντεχα αντικείμενα, όπως τους δίδαξε ένας “foley”, 
ένας επαγγελματίας δηλαδή δημιουργίας ηχητικών εφέ ταινιών. 
Την ίδια στιγμή, η ζωντανή τζαζ ορχήστρα παρακολουθεί τη δρά-
ση, παρεμβαίνει και σχολιάζει. Όλοι μαζί δημιουργούν τη ραδιο-
φωνική μεταφορά του κόσμου της ταινίας. Το έργο αποτελεί έναν 
ύμνο στην οποία θριαμβεύει η παιγνιώδης εναλλαγή των ρόλων, 
η δημιουργία φανταστικών κόσμων  και η πίστη καλλιτεχνών και 
θεατών πως η ζωή μπορεί να είναι πραγματικά υπέροχη.

Ήρωας της ιστορίας είναι ο Νεοϋορκέζος Τζορτζ Μπέιλι, που πά-
ντα βοηθούσε τους άλλους ανθρώπους, αλλά για εκείνον δεν συμ-
βαίνει το ίδιο, οπότε βρίσκεται Παραμονή Χριστουγέννων στο κα-
τώφλι της αυτοκτονίας. Ως από μηχανής θεός όμως εμφανίζεται ο 
Κλάρενς, ένας φύλακας-άγγελος  ο οποίος δείχνει σε πραγματικό 
χρόνο πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του Τζορτζ, τόσο για τον 

I N F O
Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη 23/12 στις 20:00, Σάββατο 25/12 στις 20:00, Κυριακή 
26/12 στις 17:00 και στις 20:00
Τετάρτη 29/12 στις 20:00, Πέμπτη 30/12 στις 17:00 και στις 20:00
Τρίτη 4/1 στις 20:00, Τετάρτη 5/1 20:00
Εισιτήρια από 11 ευρώ
Link προπώλησης  https://webtics.megaron.gr/el/
events/?eventid=2654
Διάρκεια 90 λεπτά

ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους που έχει βοηθήσει, αν εκείνος 
δεν είχε υπάρξει τόσο αλτρουιστής. Σημειώστε ότι ο Κλάρενς εί-
ναι ιδιαίτερα πειστικός καθώς αν καταφέρει να σώσει τον υποψή-
φιο αυτόχειρα θα αποκτήσει φτερά. Τελικά ο Τζορτζ πείθεται πως 
η ζωή αξίζει και είναι υπέροχη. Αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που 
νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Να σας πω ότι η ταινία «Μια υπέροχη ζωή» προβλήθηκε στις αμε-
ρικανικές αίθουσες την περίοδο των Χριστουγέννων του 1946. Αν 
και δεν ήταν πετυχημένο εισπρακτικά, το φιλμ κέρδισε πέντε οσκα-
ρικές υποψηφιότητες, καθώς και την Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας 
για τον Κάπρα. Τον επόμενο χρόνο το έργο διασκευάστηκε για το 
ραδιόφωνο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Πενήντα χρόνια αργότε-
ρα, ο θεατρικός συγγραφέας Τζο Λάντρι έγραψε το έργο «Μια υπέ-
ροχη ζωή: A Live Radio Play» το οποίο ουσιαστικά, αναβιώνει επί 
σκηνής εκείνη την περίφημη ραδιοφωνική παράσταση του 1947.

Η παράσταση «Μια υπέροχη ζωή – a live radio play» είναι συμπα-
ραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» με το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.
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