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ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
*Της Paola Sarco

Ο όμιλος Fiera Milano, που 
διοργανώνει, μεταξύ άλλων, 
την Tuttofood, διατήρησε επαφή 
με εκθέτες και επισκέπτες 
καθ'όλη τη διάρκεια αυτού του 
περίπλοκου έτους και, αυτό 
που εισπράξαμε από κοινό 
και εκθέτες, είναι η έντονη 
επιθυμία να ξαναρχίσουμε 
τις δραστηριότητές μας, μόλις 
οι υγειονομικές συνθήκες 
συνθήκες το επιτρέψουν.
Μάθαμε να χρησιμοποιούμε σε 
βάθος την τεχνολογία κατά τη 
διάρκεια των lockdowns, ενώ ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 
εδώ για να μείνει, με υβριδικά 
εργαλεία, που συμπληρώνουν τις 
φυσικές εκθέσεις.
Ωστόσο τίποτα δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει πλήρως 
τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
που είναι τόσο σημαντικές 
για τη δημιουργία αξιόπιστων 
επιχειρηματικών σχέσεων. Αυτό 
είναι ακόμη πιο σημαντικό στον 
F&B κλάδο, όπου ο επισκέπτης 
πρέπει να γευτεί, να μυρίσει και 
να δοκιμάσει ένα προϊόν, ώστε να 
το γνωρίσει.
Είμαστε βέβαιοι ότι η αγορά 
των εκθέσεων θα επανέλθει σε 
επίπεδα πριν από την πανδημία, 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Μάλιστα, ο όμιλος Fiera Milano 
έχει ήδη, οργανώσει αρκετές 
επιτυχημένες εκδηλώσεις, αφού 
χαλαρώσουν τα μέτρα ασφαλείας.

*H Paola Sarco, Εxhibition 
Μanager, Tuttofood

Business 
OPINION

> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΑ ROADSHOWS  
ΤΩΝ GOLDMAN SACHS ΚΑΙ BOFA
Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης και ο ρόλος που θα διαδραματίσει 
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι ένα 
από τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχή-
σουν στα δύο road shows που θα πραγματο-
ποιηθούν μέσα στον μήνα, πριν και μετά την 
ΔΕΘ (11-19/9).
H αυλαία ανοίγει με το road show της 
Goldman Sachs το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρί-
ου και αμέσως μετά την Θεσσαλονίκη θα 
ακολουθήσει αυτό της BofA, στις 21-23 του 
μήνα.
Ψηλά στην ατζέντα θα είναι το θέμα των επι-
πτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και 
κατ’ επέκταση στα βιβλία των τραπεζών, κα-
θώς σταδιακά, τα οριζόντια μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών θα 
αντικατασταθούν από στοχευμένα. Άλλωστε, 
τραπεζικά στελέχη δηλώσουν ότι το βάθος 
των επιπτώσεων θα είναι σαφέστερο μετά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, οι επι-
δόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος είναι καλές, η επίτευξη του στόχου να 

προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό είναι κοντά 
και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών 
επικεντρώνεται στην κερδοφορία και στον 
περαιτέρω περιορισμό του κόστους.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Σημαντικό κεφάλαιο για το τραπεζικό σύ-
στημα είναι και αυτό της προσαρμογής του 
στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, 
ζήτημα που βρίσκεται πολύ ψηλά και στην 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεά-
σει τον πληθωρισμό και να διαταράξει τη ροή 
πιστώσεων προς την οικονομία, όπως έχει 
πει η Christine Lagarde. Υπενθυμίζεται ότι, 
τελευταία μελέτη της ΕΚΤ κατέδειξε ότι το 1/3 
των τραπεζικών δανείων της Ευρωζώνης, 
που έχει χορηγηθεί σε επιχειρήσεις, είναι 
εκτεθειμένο στους κλιματικούς κινδύνους. 
Οι ελληνικές τράπεζες είναι μεταξύ των πι-
στωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης (μαζί 
τις ισπανικές και πορτογαλικές) που διατρέ-
χουν τους μεγαλύτερους κινδύνους από την 
κλιματική αλλαγή, όπως ξηρασία, πλημμύ-
ρες και πυρκαγιές κ.ά.

Άρτεμις Σπηλιώτη
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Editorial
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΟΦΙΑ  
ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Μέσα στα όσα πρωτόγνωρα έχουν συμβεί 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο παγκοσμίως, 
λόγω της πανδημίας, εξίσου αξιοσημείωτες 
είναι η ανθεκτικότητα της Wall Street 
στον... ιό και η αποτυχία των εκτιμήσεων 
των ειδικών.
"Εάν κάποιος μου έλεγε τον Μάρτιο του 
2020, όταν ο COVID έβγαζε για πρώτη φορά 
στην επιφάνεια το αποκρουστικό κεφάλι 
του, ότι 18 μήνες αργότερα η αγορά θα είχε 
διπλασιαστεί σε όγκο, θα γελούσα μαζί 
του", σχολιάζουν αναλυτές στο Bloomberg. 
Όπως λένε χαρακτηριστικά, "ακόμα κι αν 
μπορούσε κανείς να προβλέψει τον ιό, δεν 
σημαίνει καθόλου ότι θα είχε προβλέψει 
σωστά την πορεία της αγοράς. Ακόμη κι 
αν μπορούσε κανείς να προβλέψει ένα 
εκλογικό αποτέλεσμα, δεν σημαίνει και 
πάλι ότι θα είχε κατανοήσει ορθά την 
επίδρασή του στην αγορά".
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν 
πόσο μακριά από την πραγματικότητα 
κινήθηκαν οι προβλέψεις στην εποχή 
της πανδημίας. Παρόλο που είναι 
σύνηθες για τις εταιρείες να ξεπερνούν 
τις δημοσιευμένες προβλέψεις των 
αναλυτών, τα κέρδη των εταιρειών του 
S&P500 έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις 
τους μεσοσταθμικά κατά άνω του 19% τα 
τελευταία πέντε τρίμηνα. Πριν από την 
πανδημία, ξεπερνούσαν τις εκτιμήσεις 
κατά περίπου 3%. Η αναντιστοιχία σήμαινε 
ότι, όταν η χρηματιστηριακή αγορά ήταν 
στα χειρότερά της, τον Μάρτιο του 2020, 
ένα από τα θεμελιώδη μεγέθη αποτίμησης 
των μετοχών – το επίπεδο ενός δείκτη σε 
σχέση με τα προβλεπόμενα κέρδη των 
εταιρειών του – έκανε τις αμερικανικές 
μετοχές να φαντάζουν περίπου κατά ένα 
πέμπτο ακριβότερες απ’ όσο ήταν στην 
πραγματικότητα.
Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί οι επενδυτές 
συνεχίζουν να οδηγούν τις μετοχές 
υψηλότερα, αγνοώντας τους δείκτες 
αποτίμησης που χρησιμοποιεί η συλλογική 
σοφία των αναλυτών της αγοράς.  
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

Προστασία της βιοποικιλότητας 

Ο βασικός ρόλος των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ είναι η αποθήκευση υψηλής ποιότητας νερού για 
την ύδρευση της πρωτεύουσας, ωστόσο αποτελούν και σημαντικούς υγροβιότοπους:
• Η φυσική λίμνη Υλίκη, πηγή υδροληψίας για το Υδροδοτικό Σύστημα της Πρωτεύ-

ουσας, αποτελεί περιοχή του δικτύου προστασίας της Φύσης Natura2000.
• Η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα, είναι ο πρώτος ταμιευτήρας του υδροδοτικού συ-

στήματος της Αττικής και ένας σημαντικός υγροβιότοπος.
• Ο ταμιευτήρας του Μόρνου και ο ταμιευτήρας του Ευήνου αποτελούν σημαντικά 

υγροτοπικάοικοσυστήματα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Για τη διατήρηση της συνέχειας των υγροτοπικώνοικοσυστημάτων, η ΕΥΔΑΠ ανέθεσε σε μελε-
τητές, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τη διερεύνηση της δυνατότητας δια-
τήρησης «οικολογικής παροχής», στα ποτάμια οικοσυστήματα κατάντη των φραγμάτων. 
Η διατήρηση της ελάχιστης αυτής απαιτούμενης ροής είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομο-
θεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στην περιβαλλοντική δι-
αχείριση των ταμιευτήρων.
Στο φράγμα του Μαραθώνα ήδη έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να αυ-
ξηθεί η παραμένουσα παροχή κατάντη του φράγματος στα 25 l/sec. σύμφωνα με την πρόσφατη 
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη που υλοποίησε η ΕΥΔΑΠ. 
Στον ποταμό Εύηνο, το νεότερο ταμιευτήρα, έχει προβλεφθεί «οικολογική παροχή» της τάξης του 
1 m3/sec. Κατά συνέπεια, τα παραποτάμια οικοσυστήματα κατάντη του φράγματος διατηρούν τη 
φυσιογνωμία τους και τη σημαντική βιοποικιλότητά τους. 
Το ποτάμιο οικοσύστημα κατάντη του φράγματος του Μόρνου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, 
λόγω συνεχούς ροής επιφανειακών υδάτων στην κοίτη του ποταμού. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με την Ορνιθολογική Εταιρία και άλλους επιστήμονες στην έρευνα του 
βιοτόπου, έχει διαπιστώσει ότι στην ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την τεχνητή λίμνη του Μα-
ραθώνα, εντοπίζονται ποικίλα και ενδιαφέροντα οικοσυστήματα. 
Τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Αλκυών» των περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων «Αλκυόνη - AegeanWlidlife Hospital” και "Ροή", με αντικείμενο την επανένταξη ιθαγενών 
ειδών υδρόβιας ορνιθοπανίδας που έχει περιθάλψει η "Αλκυόνη". 
Ερωδιοί, γλάροι, νερόκοτες και αγριόπαπιες και άλλα υδρόβια είδη πουλιών μετά την περίθαλψη 
και τη διάσωσή τους από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες επανεντάχθηκαν στις όχθες 
της λίμνης, όπου απαγορεύεται η αλιεία και το κυνήγι και αποτελεί ιδανικό τόπο επανένταξης. 
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί και η έρευνα της βιοποικιλότητας της λίμνης

Ο ταμιευτήρας του Μόρνου, 
όπως και του Ευήνου, αποτελεί 
σημαντικό υγροτοπικό 
οικοσύστημα, ΠΗΓΗ ΕΥΔΑΠ
www.eydap.gr

https://www.eydap.gr/
https://www.eydap.gr/
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BnSECRET

ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΛΟΐΖΟΥ ΣΕ ΜΥΚΟΝΟ  
ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ

Δύο νέα ξενοδοχεία, σε Κρήτη και Μύ-
κονο, ανοίγει ο Κωστάκης Λοΐζος, που 
το 2019 έλαβε 200 εκατομμύρια από 
την Blackstone, για να πουλήσει πέ-
ντε μονάδες του στην Ελλάδα. Η μονά-
δα της Κρήτης θα είναι πέντε αστέρων, 
ενώ της Μυκόνου θα γίνει στον Ορνό 
και θα ανταγωνιστεί με την τοπική αγο-
ρά. Θα είναι η δεύτερη μονάδα του Κω-
στάκη Λοΐζου στη Μύκονο, μετά από το 
Mykonos Theoxenia, για το οποίο, μά-
λιστα, υπέγραψε παράταση της σύμβα-
σης παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου και σχεδιάζει ανακαίνι-
ση, προϋπολογισμού άνω των 10 εκα-
τομμυρίων. Οι γνωρίζοντες σχολιάζουν 
πως ο Κύπριος επιχειρηματίας υλοποι-
εί στροφή από την κρουαζιέρα (πού-
λησε ένα από τα τρία πλοία του) προς 
την ξενοδοχία, διατηρώντας ένα ισχυ-
ρό χαρτοφυλάκιο στον κλάδο της φιλο-
ξενίας. Βεβαίως, όλα θα κριθούν εκ του 
αποτελέσματος, συμπληρώνουν. 

> CLARKSONS RESEARCH
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ $8,9 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CONTAINERSHIPS

Η εκτίναξη των τιμών των ναύλων και της 
ζήτησης για χωρητικότητα θα καταστήσουν 
το 2021 χρονιά ρεκόρ στις αγοραπωλησί-
ες containerships, σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα στοιχεία.
Με βάση τα δεδομένα της Clarksons 
Research, πάνω από 300 πλοία χωρητι-
κότητας άνω του ενός εκατομμυρίου teu 
έχουν πουληθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Το νούμερο αυτό υπολείπεται μόλις 100.00 
teu από τα στοιχεία του 2017, που ήταν έτος 
ρεκόρ, ενώ απομένουν ακόμη τέσσερις μή-
νες μέχρι το τέλος του έτους.
Τα στοιχεία των αγοραπωλησιών δείχνουν 
ότι φέτος, μπορεί να αλλάξει χέρια πάνω 
από το 6% της συνολικής χωρητικότητας.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΟΓΚΟΙ
Από τις αρχές του τέταρτου τριμήνου πέ-
ρυσι, οι επενδύσεις σε μεταχειρισμένα 

containerships έχουν ανέλθει στα $8,9 δισ., 
αναφέρει η Clarksons Research.
Αυτό σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή τά-
σης σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2020, που οι όγκοι υποχώρησαν στο χαμη-
λότερο επίπεδo δεκαετίας, ως αποτέλεσμα 
της μεγάλης αβεβαιότητας που προκάλε-
σαν οι πρώτες επιπτώσεις της πανδημίας.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑ 160%
Σύμφωνα με την Clarksons Research, οι 
τιμές στον δείκτη τιμών των second hand 
πλοίων αυξήθηκε κατά 160% μεταξύ του 

Οκτωβρίου 2020 και του Αυγούστου 2021, 
και διαμορφώθηκαν κοντά στο υψηλό 
10ετίας.
Η εταιρεία αποτιμά ένα πλοίο panamax 10 
ετών, χωρητικότητας 4,500 teu, στα $60 
εκατ. τώρα, έναντι $10,5 εκατ. που ήταν 
η εκτιμώμενη αξία του τον περασμένο 
Οκτώβριο.
Παρομοίως, για ένα αντίστοιχης ηλικίας 
feedership χωρητικότητας 1,700 teu, η αξία 
έχει εκτοξευτεί κατά 400% στα $30 εκατ.
"Οι αυξανόμενες αξίες οδήγησαν σχεδόν 
στον διπλασιασμό της συνολικής αξίας του 
στόλου των boxships από τις αρχές του 
έτους μέχρι τώρα, στα $247 δισ.", επισή-
μανε ο αναλυτής Thomas Betts, ο οποίος 
πρόσθεσε ότι, "οι αγορές εμπορευματοκι-
βωτίων έχουν αποδώσει θεαματικά μέχρι 
τώρα και η αγορά μεταχειρισμένων δεν 
αποτελεί εξαίρεση".

> ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΟΙ QUICK COMMERCE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ  
ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Η εταιρεία Κωτσόβολος, στη νέα τηλε-
οπτική καμπάνια της, παρουσίασε τις 
quick commerce υπηρεσίες της:
Το Pay Express, που δίνει τη ευκαιρία 
στους πελάτες να πληρώνουν άμεσα με 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σε κάθε 
σημείο του καταστήματος χωρίς αναμονή
Την άμεση παράδοση, για παραλαβές πα-
ραγγελιών σε 24 ώρες ή ακόμα και την 
ίδια μέρα
Το Pay & Collect, για να παραλαμβάνουν 
οι πελάτες την παραγγελία τους από το 
κατάστημα της αρεσκείας τους σε μόλις 
20 λεπτά
Το Quick Point, για να παραλαμβάνουν οι 
πελάτες την παραγγελία τους στο ειδικό 
σημείο εξυπηρέτησης, έξω από το κατά-
στημα με ταχύτητα και ασφάλεια
Το Fix & Go, για επισκευές συσκευών τε-
χνολογίας μέσα στα καταστήματα Κωτσό-
βολος, σε μόλις μία ώρα
Δείτε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=5YDGLSjN1Pk


Connecting  
Horeca  
Supply Chain

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

https://horecaopen.com/
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> ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ WINTERSHALL
Η Greenpeace και η γερμανική περιβαλλο-
ντική ΜΚΟ, Deutsche Umwelthilfe (DUH), 
θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον 
της BMW, της Mercedes-Benz (του ομίλου 
Daimler), της Volkswagen και του μεγαλύτε-
ρου παραγωγού αργού πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου στηN Γερμανία, της Wintershall 
Dea, για τις ευθύνες τους στην κλιματική αλ-
λαγή, ανακοίνωσε η DUH. Οι δικηγόροι Remo 
Klinger και Rhonda Verheyen, που εκπροσώ-
πησαν ενάγοντες σε μια πρωτοποριακή υπό-
θεση τον Μάιο, η οποία κατέληξε ότι η Γερ-
μανία θα πρέπει να καθορίσει μέχρι το τέλος 
του ερχόμενου χρόνου με ποιο τρόπο θα μει-
ώσει τις εκπομπές άνθρακα σχεδόν στο μηδέν 
μέχρι το 2050, θα εκπροσωπήσουν τις ΜΚΟ, 
όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. 

https://page.entersoft.gr/scm360/?utm_source=bnb&utm_medium=newsletter&utm_id=none


https://esgreece.com/
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> DADA NOW
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DELIVERY

Η εταιρεία διανομής Dada Nexus, που 
συμμετέχει στον χρηματιστηριακό δείκτη 
Nasdaq, ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, 
Dada Now, ξεκίνησε την παροχή μη επαν-
δρωμένων υπηρεσιών διανομής προϊόντων 
για τη λέσχη αποθήκης, Sam's Club, που εί-
ναι ιδιοκτησίας της Walmart.
Η Dada και η JD. Logistics Inc., εταιρεία δι-
ανομής της μεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικού 
εμπορίου, JD.com, προσάρμοσαν μη επαν-
δρωμένα οχήματα διανομής για τις ανάγκες 
του Sam's Club.

ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
Μέχρι τώρα, δύο τέτοια οχήματα έχουν ανα-
πτυχθεί στην αναφερόμενη αποθήκη στην 
Disheng South Street, στην περιοχή Daxing, 
νοτίως του Πεκίνου, παρέχοντας υπηρεσίες 
για τη γύρω περιοχή, καλύπτοντας ακτίνα τρι-
ών με πέντε τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Τα μη επανδρωμένα οχήματα μεταφέρουν τα 
προϊόντα στα τετράγωνα των κτιριακών συ-
γκροτημάτων και σε κοινότητες κατοικιών, 
ενώ οι διανομείς της Dada είναι υπεύθυνοι 

για την τελική διανομή τους στην πόρτα των 
πελατών.
Σύμφωνα με τη λέσχη Sam's Club, η δραστη-
ριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου για τα μέλη 

που λαμβάνουν την οικονομικά ακριβή υπη-
ρεσία, αυξάνεται ταχύτατα, ενώ η συνεργασία 
με την Dada Now αναμένεται ότι θα βελτιώσει 
τη λειτουργικότητα των διανομών. 
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> THEON SENSORS
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ THERMIS CS

Η THEON SENSORS υπέγραψε σύμβαση για 
την προμήθεια οργάνων θερμικής απεικόνι-
σης, THERMIS CS, κατόπιν πρόσφατου διε-
θνούς διαγωνισμού του Υπουργείου Άμυνας 
του Ηνωμένου Βασιλείου, για την προμήθεια 
και υποστήριξη του προγράμματος θερμικών 
Sniper In-Line Low Light System (SILLS)-
Long Wave InfraRed (LWIR) Thermal Sight.
Η αρχική παραγγελία περιλαμβάνει την πα-
ράδοση 500 τμχ ΤHERMIS CS εντός του 2022, 
ενώ πρόσθετα συστήματα αναμένεται να παρα-
δοθούν από τη ΤΗΕΟΝ SENSORS, καθ’όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, σε συνεργασία με τον 
βρετανικό συνεργάτη της Active Electronics.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστη-
μάτων θερμικής απεικόνισης της ΤΗΕΟΝ 
SENSORS επιτρέπουν τη δυνατότητα χρή-
σης τους σε πολλαπλές πλατφόρμες (όπως 
φορητές συσκευές, οχήματα, μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη), δημιουργώντας νέες οι-
κογένειες προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Τόσο τα προϊόντα νυχτερινής όρασης, όσο 
και τα νέα θερμικά συστήματα της ΤΗΕΟΝ 
SENSORS, χρησιμοποιούνται από την πλει-
οψηφία των τελικών χρηστών του ΝΑΤΟ, 
παρέχοντας σύνθετες δυνατότητες διαλει-
τουργικότητας στο σύγχρονο απαιτητικό επι-
χειρησιακό περιβάλλον.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΓΟΡΑ
Ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, 5EYES Armies 
Business Development & US Operations 
Director της ΤΗΕΟΝ SENSORS, δήλωσε: 
"Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την τέταρ-
τη χώρα του ΝΑΤΟ που επέλεξε τα θερμι-
κά συστήματα της THEON SENSORS που 
έχουν εισέλθει στην αγορά μόλις τους τε-
λευταίους 18-24 μήνες. Η νέα αυτή ανάθεση 
έρχεται μετά από τις πωλήσεις στις καναδι-
κές ένοπλες δυνάμεις οργάνων νυχτερινής 

όρασης DAMON και θερμικών THERMIS 
για παρόμοιο πρόγραμμα Sniper, αλλά και 
πωλήσεις θερμικών οργάνων σε ευρωπαϊ-
κές, αλλά και σε χώρες στην Άπω Ανατολή. 
Η είσοδός μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
αγορά, με σχετικά νέο για εμάς προϊόν, και 
σε συνδυασμό με τη μέχρι σήμερα εμπει-
ρία μας, σύμφωνα με την οποία μόλις ένας 
τελικός χρήστης δοκιμάσει τα προϊόντα της 
THEON SENSORS, επανέρχεται για μεγαλύ-
τερες παραγγελίες, αναδεικνύει την αξία του 
όλου εγχειρήματος".

> ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΦΕΤΟΣ Ο ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΣΕ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟ

Μπορεί το καλοκαίρι να αποτελεί, επίσημα, 
παρελθόν, όμως, μόλις πριν από λίγες ημέ-
ρες υπογράφηκαν-ίσως για τυπικούς λό-
γους- οι συμβάσεις για την απλή χρήση αι-
γιαλού, μέχρι το τέλος της χρονιάς, μεταξύ 
γνωστών παικτών του τουρισμού στην Μύ-
κονο και των αρμοδίων υπηρεσιών. Τι προ-
κύπτει από αυτές;

ΜΥΚΟΝΟΣ
Ότι στην εταιρεία, Αγία Άννα Beach Μύκο-
νος, που λειτουργεί κατάστημα καφεστίασης 
στην Αγία Άννα της Παράγκας, έχει παραχω-
ρηθεί τμήμα 150 τ.μ. του αιγιαλού έναντι συ-
νολικού ενοικίου €2.800.
Επίσης, η εταιρεία, Club Μύκονος, που 
έχει το ξενοδοχείο, Mykonos Ammos, στον 

Ορνό, έχει ενοικιάσει επιφάνεια 500 τ.μ.-για 
να τοποθετήσει ομπρέλες, ξαπλώστρες κτλ.-
προς €15.275.

Στην ίδια εταιρεία ανήκει και το Mykonos 
Blanc, το οποίο, για τις ανάγκες των πε-
λατών του και όχι μόνο, ενοικιάζει επιφά-
νεια 800 τ.μ. στον αιγιαλό, προς περίπου 
€25.000.

ΠΑΡΟΣ
Τα κόστη μειώνονται ελαφρώς στην Πάρο, 
όπου για την ενοικίαση έκτασης 150 τ.μ. στο 
Μπουνταράκι της Παροικίας από το εστιατό-
ριο Etoile, όχι μόνο για φέτος, αλλά και για το 
2022, ο μισθωτής πληρώνει συνολικά περί-
που €5.000. Σημειώνεται ότι, οι δύο δόσεις 
από τις συνολικά τρεις (η πρώτη καταβάλ-
λεται κατά τις υπογραφές) για τα μισθωτή-
ρια του 2021, πληρώνονται μέχρι το τέλος 
του Οκτωβρίου. 
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Τον περασμένο Ιανούαριο, η Repsol ανα-
κοίνωσε την αποχώρησή της από το χερα-
σαίο μπλοκ της Αιτωλοακαρνανίας και τον 
Ιούλιο την οριστική της απόσυρση από τη 
χώρα μας και το Ιόνιο. Τα ΕΛΠΕ ανακοί-
νωσαν πως αποχωρούν από τα δύο χερ-
σαία οικόπεδα στην Άρτα και την Πελο-
πόννησο και έτσι τα δικαιώματα έρευνας 
και παραγωγής υδρογονανθράκων που 
είχαν, πέρασαν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του BnB 
Daily, στην απόφαση των ΕΛΠΕ συνηγό-
ρησαν αρκετοί παράγοντες:
• Πρώτον, η στροφή στην πράσινη ενέρ-

γεια και στον πράσινο μετασχηματισμό
• Δεύτερον, η εστίαση σε πιο υποσχό-

μενες έρευνες υδρογονανθράκων 
Το κόστος έρευνας υδρογονανθράκων 
στην Άρτα και την Πελοπόννησο είναι 
υψηλό, όπως και το ρίσκο, καθώς τα ενδε-
χόμενα κοιτάσματα υπάρχουν σε μεγάλα 
βάθη. Επίσης, η πανδημική κρίση επιτά-
χυνε τον σχεδιασμό των ΕΛΠΕ για στρο-

φή στην πράσινη ενέργεια, όπως επίσης 
και η πτώση των τιμών διεθνώς. 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η εταιρεία φέρεται να εστιάζει στα κοιτά-
σματα της Κρήτης, καθώς η διοίκησή της 
εκτιμά πως, τα ενδεχόμενα απολήψιμα 
πετρέλαια σε αυτή την περιοχή έχουν δι-
αχειρίσιμο κόστος, ενώ τα πρώτα σημάδια 
των σεισμικών είναι ενθαρρυντικά. 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Πάνω από το 50% των κεφαλαίων, ύψους 
€3,5-4 δισ., που θα επενδύσει ο όμιλος 
τα επόμενα 5-10 χρόνια, θα κατευθυνθεί 
προς τη νέα ενέγεια, τις ΑΠΕ και:
• Στην αποθήκευση ενέργειας
• Στο υδρογόνο
• Στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγε-

ται με καύσιμο το φυσικό αέριο
Αυτός θα είναι ο δεύτερος πυλώνας, στον 
οποίο θα βασιστεί ο όμιλος, στο πλαίσιο 
της προσαρμογής του σε ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης κατά την εποχή της ενεργεια-
κής μετάβασης.

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η επικαιροποίηση της επιχειρηματικής 
στρατηγικής και η κατανομή των επενδε-
δυμένων κεφαλαίων, αποτελεί ένα ακόμη 
στοίχημα του ομίλου, παράλληλα με:
• Αναβάθμιση της εταιρικής 

διακυβέρνησης
• Καθιέρωση μιας κατάλληλης εταιρι-

κής δομής, που να επιτρέπει πιο αυτό-
νομες τις δραστηριότητες του ομίλου, 
εκτός της διύλισης

• Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότη-
τας, χωρίς να απεμπολείται η ιστο-
ρία των ΕΛΠΕ, τα οποία θα συνεχί-
σουν μαζί με την ΕΚΟ, να αποτελούν 
τα βασικά brands στον κλάδο των 
πετρελαιοειδών

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@Notice.gr

> ΕΛΠΕ
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ  
Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

> SCHNEIDER ELECTIC
ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ TOP 25 ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ  
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ GARTNER
Η Schneider Electric κατέλαβε τη 4η θέση, 
στην ετήσια κατάταξη των εταιρικών αλυ-
σίδων εφοδιασμού της Gartner. Πρόκειται 
για την 6η φορά που η εταιρεία εντάσσε-
ται στη λίστα των Top 25 υπογραμμίζοντας 
τις συνεχείς προσπάθειές της να ενισχύ-
σει και να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες της 
αλυσίδας εφοδιασμού.
Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνω-
ση της, νωρίτερα φέτος, αναγνωρίστηκε 
από την Corporate Knights, ως η πιο βιώ-
σιμη εταιρεία στον κόσμο και ανακοίνωσε 
την επιτάχυνση των δεσμεύσεων της ESG 

και των στόχων για το 2025 για τη μείωση 
του CO2, σε συνεργασία με τους πελάτες 
της και το οικοσύστημα. Στο πλαίσιο αυτής 
της δέσμευσης, η Schneider Electric ξε-
κίνησε πρόσφατα το Zero Carbon Project, 
το οποίο στοχεύει στη μείωση του αποτυ-
πώματος άνθρακα της αλυσίδας εφοδια-
σμού της.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Mourad Tamoud, Chief Supply Chain 
Officer, της Schneider Electric: "Αξιοποιώ-
ντας τη στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας 

μας, STRIVE, καταφέραμε να επιδείξουμε 
ευελιξία και ανθεκτικότητα σε μια δύσκο-
λη χρονιά. Εργαζόμαστε, επίσης, σκληρά 
τόσο για την απαλλαγή εκπομπών άνθρα-
κα των δραστηριοτήτων μας, όσο και για 
την παρότρυνση των προμηθευτών μας να 
κάνουν το ίδιο, με στόχο μια "καθαρή" αλυ-
σίδα εφοδιασμού έως το 2050". 

Mourad Tamoud, Chief Supply Chain 
Officer, Schneider Electric

mailto:nicolas%40Notice.gr%20?subject=
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> PROFILE
ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ CENTEVO
Tις νέες λειτουργίες και την εξελιγμένη front-
end λύση για τους τελικούς πελάτες που προ-
σφέρει η τελευταία έκδοση της ευέλικτης πλατ-
φόρμας, Cairo, παρουσίασε η Centevo, εταιρεία 
λογισμικού για Asset/Fund Management στην 
Σκανδιναβία και μέλος του Profile Group.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συ-
γκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί κορυφαία 
λύση για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, προ-
σφέροντας πλέον και απευθείας σύνδεση με 
το Bloomberg, αξιοποιώντας την FIX διασύν-
δεση. Οι εντολές για μετοχές και ETF μπορούν 
να εισαχθούν απευθείας μέσω του συστήματος, 
μειώνοντας στο ελάχιστο τις μη αυτοματοποιη-
μένες διεργασίες.
Πιο αναλυτικά, αφού η εντολή δημιουργηθεί 
στο Cairo, διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγ-
χοι κανονιστικής συμμόρφωσης και κατόπιν 
αποστέλλεται αυτόματα στο Bloomberg και 
στην αγορά. Στο κλείσιμο της αγοράς, η εντο-
λή επικαιροποιείται με τα τελικά στοιχεία εκτέ-

λεσης της συναλλαγής. Η συναλλαγή ενημε-
ρώνεται μέχρι και το επίπεδο προμηθειών και 
αποστέλλεται στην τράπεζα για την εκκαθάρι-
ση (settlement). Μετά την ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής, αποστέλλεται η επιβεβαίωση από τον 
αντισυμβαλλόμενο (counterparty).

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ
Τα οφέλη από την αυτοματοποιημένη διαχείρι-
ση των εντολών και το pre-order compliance 
είναι πολλαπλά, αφού εξοικονομείται σημαντι-
κός χρόνος για τους χρήστες, ενώ παράλληλα, 
επικαιροποιούνται αυτόματα τα δεδομένα.
Επιπλέον, η Centevo εμπλούτισε τη λύση για 
τους τελικούς πελάτες, ώστε να προσφέρει 
περισσότερες λειτουργίες. Η υπηρεσία παρέ-
χει στους πελάτες ολοκληρωμένη εικόνα των 
επενδύσεών τους, ένα ασφαλές κανάλι για τη 
διεξαγωγή κρυπτογραφημένης επικοινωνί-
ας και μια εύκολη στη χρήση πλατφόρμα για 
trading σε funds. Επιπλέον, προσφέρει πλή-

ρη προβολή του χαρτοφυλακίου και ισχυρά 
εργαλεία για reporting σε μία ολοκληρωμένη 
trading πλατφόρμα, η οποία διαθέτει ασφαλή 
σύνδεση και επικοινωνία, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς GDPR, ενώ μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως SaaS (System as a Service).

Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος 
& ιδρυτής, Profile

Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής της 
μονάδας αερίου ισχύος 877 MW στη ΒΙ.ΠΕ 
Κομοτηνής από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil, 
σύμφωνα με πληροφορίες του BnB Daily, 
ένα έργο €375 εκατ., ενώ η έναρξη εμπορι-
κής της λειτουργίας της μονάδας προγραμ-
ματίζεται για τις αρχές του 2024.
Στο στάδιο κατασκευής του Σταθμού θα δη-
μιουργηθούν 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 
θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την 
περίοδο λειτουργίας.

ΤΕΡΝΑ ΚΑΙ SIEMENS
Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, εταιρεία στην 
οποία συμμετέχουν από κοινού, με ποσο-
στό 50% η καθεμία, η Motor Oil Renewable 
Energy (MORE) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανέθε-
σε την κατασκευή του Σταθμού στην ΤΕΡΝΑ 
A.E., η οποία με τη σειρά της υπέγραψε σύμ-
βαση προμήθειας με την Siemens για το βα-
σικό εξοπλισμό της μονάδας παραγωγής δυ-
ναμικότητας 877 ΜW.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το εν λόγω έργο δεν είναι σημαντικό μόνο 
για τις εταιρείες, αλλά για την ίδια την ενερ-
γειακή ασφάλεια της χώρας. Ειδικότερα, 
όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, 
ενισχύει την επάρκεια ισχύος του ηλεκτρι-
κού συστήματος στη μετά λιγνιτική εποχή, 
καθώς πολλές μονάδες της ΔΕΗ θα πάψουν 
να λειτουργούν έως το 2023. 
Ενόψει μάλιστα του "σβησίματος" από το 2025 
του τελευταίου λιγνιτικού σταθμού, αλλά και 
για το σύστημα, το οποίο, μετά από την επέν-
δυση, θα μπορέσει να στηρίξει περισσότερες 
επενδύσεις ΑΠΕ.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η συμμαχία των δύο εταιρειών φέρνει θε-
τικές εξελίξεις και για τις δύο. Ειδικότερα, η 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπερδιπλασιάζει την εγκατεστη-
μένη ισχύ της, καθώς ήδη, έχει εγκαταστή-
σει δύο ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αερί-
ου 582 MW. Από τη μεριά της, η Motor Oil, 
ενισχύει την παρουσία της στις ΑΠΕ. Στόχος 
της εισηγμένης είναι να ολοκληρωθούν έργα 
πάνω από 650 MW, που αναμένεται να οδη-
γήσουν σε ισχύ 1GW. 

Nικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΜOTOR OIL
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Από αριστερά: 
Γιώργος 
Περιστέ-
ρης-Γιάννης 
Βαρδινογιάν-
νης
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Σε πολυμέτωπο δικαστικό αγώνα εξελίχθη-
κε ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 515 εκα-
τομμυρίων ευρώ, για την προμήθεια των νέων 
ταυτοτήτων.
Οι πρόσφυγες από τα προκριθέντα, αλλά και τα 
αποκλεισμένα σχήματα, έφτασαν στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας. Η συζήτησή τους αναμένε-
ται να είναι κοινή και να γίνει στα τέλη Νοεμβρί-
ου, ωστόσο, είναι άγνωστο πότε τελικά θα φανεί 
λευκός καπνός στον διαγωνισμό του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, που θα καθορίσει 
όλα τα έγγραφα ασφαλείας των Ελλήνων πο-
λιτών, και όχι μόνο τις ταυτότητες, αφού θα πε-
ριλαμβάνει διαβατήρια και άλλα αναγνωριστι-
κά της Ελληνικής Πολιτείας.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μία από τις σοβαρότερες προσφυγές είναι αυτή 
της κοινοπραξίας της γαλλικής Ιdemia -η οποία 
ανήκει εξολοκλήρου σε αμερικανικά συμφέ-
ροντα- με τον ΟΠΑΠ, και η οποία έχει αποκλει-
στεί από τον τελικό γύρο του διαγωνισμού. Οι 
διοργανωτές δεν έκαναν αποδεκτή την τεχνική 
προσφορά, αλλά - σύμφωνα με πληροφορίες - 
ο λόγος είναι πως ήταν ακατάληπτη, λόγω κά-
κιστης μετάφρασης, και όχι για λόγους ουσίας. 
Το ζήτημα φέρεται να έχει προσλάβει διπλω-
ματικές διαστάσεις, καθώς η ελληνική κυβέρ-
νηση έτυχε ειδοποίησης από την αμερικανική, 
περί αμφιλεγόμενων αποφάσεων…

ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ
Την ίδια ώρα, η κοινοπραξία της γαλλικής 
Thales με την Unisystems και την ιαπωνική 
Toppan, που έχει προκριθεί, έχει κάνει προ-
σφυγή κατά των δύο άλλων υποψηφίων, που 
έχουν προκριθεί (κοινοπραξία του ΟΤΕ με την 
γερμανική Veridos Matsoukis και την Byte και 
κοινοπραξία της βελγικής Zetes με την Space 

Hellas), ισχυριζόμενη πως οι προσφορές τους 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνι-
σμού, αφού το λογισμικό, το οποίο προτείνουν 
να χρησιμοποιηθεί, δεν έχει, τουλάχιστον κατά 
την υποβολή της πρότασης, τις απαραίτητες πι-
στοποιήσεις, που ορίζει η προκήρυξη.

ΟΙ... ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙΣ ΒΕΛΓΟΙ
Ζητήματα έχουν ανακύψει και με την βελγική 
Zetes, η οποία φέρεται να έχει κρατήσει απόρ-
ρητη την τεχνική της προσφορά, σε αντίθε-
ση με τους άλλους υποψηφίους, με αποτέλε-
σμα να μην είναι δυνατόν να αξιολογηθεί από 
τους ανταγωνιστές της, όπως έκαναν οι υπό-
λοιποι και προβλέπεται από τους όρους του 
διαγωνισμού.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΣΕ... ΔΥΟ ΩΡΕΣ
Επιπλέον, ζήτημα έχει δημιουργηθεί και με 
το γεγονός ότι οι τρεις αυτοί υποψήφιοι, που 
έχουν προκριθεί, είχαν τελικά μόλις δύο ώρες 
διαθέσιμο χρόνο για να εξετάσουν τις τεχνικές 
προσφορές των ανταγωνιστών τους, οι οποίες 
- όπως αναφέρεται - ξεπερνούσαν συνολικά 
τις 100.000 σελίδες.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός 
νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συ-
στήματος εντύπων ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), με 
σκοπό την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότη-
τας, διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης 
εν γένει του ελληνικού κράτους. Οι νέες ταυτό-
τητες θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές 
του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών, 
ενώ θα είναι πλαστικές κάρτες με προηγμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

> ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΗΠΑ  
- ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ  
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

> FIREFLY PRODUCTIONS
ΤΟ PANCEVO 
ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
ΤΟ... "ΣΕΡΒΙΚΟ 
HOLLYWOOD"

Ένα σχέδιο, για το οποίο υπήρχαν μόνο ει-
κασίες μέχρι πριν από τρία χρόνια, γίνεται 
πραγματικότητα, όπως αναφέρει το Γρα-
φείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της Ελλάδας στο Βελιγράδι.
Πρόκειται για ένα συγκρότημα τριών κι-
νηματογραφικών στούντιο, 12.000 τ.μ., 
που θα δημιουργηθεί στο Pancevo από 
την Firefly Productions.
Με αυτήν την επένδυση, το Pancevo 
εδραιώνει τη θέση του ως κέντρο για τους 
λάτρεις της κινηματογραφίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟ 
ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Σημειώνεται ότι η κατασκευή αναβλή-
θηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19, 
οπότε, αντί για την αρχικά προγραμματι-
σμένη ημερομηνία έναρξης του Μαρτί-
ου 2020, οι εργασίες ξεκίνησαν το φετινό 
καλοκαίρι και αναμένεται να διαρκέσουν 
έναν χρόνο. Η ιστορία για το κινηματο-
γραφικό στούντιο ξεκίνησε το 2019, βά-
σει του Κανονισμού που υιοθετήθηκε και 
την επένδυση σε εξοπλισμό υποδομής 
για 60.069 τ.μ. γης, κατά μήκος της οδού 
Bavaniste, κοντά στην πίστα αγώνων, μια 
άγονη γη. Ακολούθησε η αγορά του οι-
κοπέδου της πόλης για 54,1 εκατ. RSD. Ο 
επενδυτής ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να 
επενδύσει επιπλέον €5,8 εκατ.
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> ENTERPRISE GREECE
ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ 
INTERNATIONAL 
HOTEL INVESTMENT 
FORUM

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του διεθνούς Συνεδρίου, International Hotel 
Investment Forum, στο οποίο η Enterprise 
Greece έδωσε δυναμικό παρών, με ειδικά 
σχεδιασμένο χώρο προβολής (booth), καθώς 
και με την διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης 
(Breakfast roundtable), αφιερωμένη στην 
Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν επενδυτές, 
καθώς και στελέχη επενδυτικών funds και 
διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.0
Ο Γιώργος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Enterprise Greece, κατά τη δι-
άρκεια του αφιερωμένου στην Ελλάδα 
roundtable, αναφέρθηκε εκτενώς, στο Εθνι-
κό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
2.0 και στο ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για 
την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπι-
νου κεφαλαίου με τη μορφή κινήτρων για με-
ταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. 
Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφα-
τα στοιχεία και μελέτες, τα οποία αναδεικνύ-

ουν τη θέση της χώρας στο επενδυτικό γίγνε-
σθαι, όπως της Ernst & Young, Attractiveness 
Survey 2021, σύμφωνα με την οποία, η Ελλά-
δα βρίσκεται στη λίστα με τις 10 ελκυστικό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες για επενδύσεις το 

2021. Τέλος, ο κ. Φιλιόπουλος εστίασε στις 
τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με σημαντι-
κά έργα αναβάθμισης του τουριστικού προϊ-
όντος, μεγάλα στρατηγικά έργα και προγραμ-
ματισμένες, σημαντικές, επενδύσεις.

Χίλντα Αλυσανδράτου, Υποδιευθύντρια Προσέλκυσης & Υποστήριξης Επενδύσεων, Enterprise 
Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece, Μποριάνα Πέρεβα, 
Σύμβουλος Διοίκησης, Enterprise Greece

Γιώργος 
Στάσσης, 
CEO, ΔΕΗ

> ΔΕΗ
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 49% ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση 
της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής δια-
δικασίας για την πώληση του 49% του μετοχι-
κού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, υποβλήθηκαν 
4 δεσμευτικές προσφορές από τους παρακά-
τω συμμετέχοντες:
• CVC Capital Partners Group
• First Sentier Investors Group
• KKR Group
• Macquarie Group
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φα-
κέλων των υποβληθεισών προσφορών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔEΗ Α.Ε. και 
στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών. 
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> BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS

ΔΩΡΕΑ €100 ΧΙΛ. ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Boehringer Ingelheim Ελλάς στέκεται 
δίπλα στην πολιτεία και ενισχύει τη δύνα-
μη του πυροσβεστικού σώματος σε υλικο-
τεχνικό εξοπλισμό αντιπυρρικού αγώνα με 
το ποσό των €100 χιλ., με σκοπό να προμη-
θευτεί το κατάλληλο πυροσβεστικό όχημα.
"Είναι καθήκον μας να σταθούμε δίπλα στην 
πολιτεία στην προσπάθεια πρόληψης και 
αντιμετώπισης της καταστροφής των δα-
σών της χώρας μας. Η τεράστια οικολογι-
κή καταστροφή που βίωσε η Ελλάδα και η 
συνεπακόλουθη απώλεια ενός σημαντι-
κού κεφαλαίου του Εθνικού μας πλούτου, 
με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους αν-
θρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, επιτά-

σει την έμπρακτη στήριξή μας. Η Boehringer 
Ingelheim, θέλοντας να συμβάλλει στην 
έμπρακτη στήριξη, αποφάσισε να συνδράμει 
στον αγωνα για την ενίσχυση της αντιπυρρι-
κής προστασίας, στέλνοντας ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στους ήρωες πυροσβέστες, που με 
κίνδυνο της ζωής τους πάλεψαν για την κα-
λύτερη προστασία μας. Η ενίσχυση του πυ-
ροσβεστικού σώματος είναι μια άμεση από-
φαση της εταιρείας, στην προσπάθεια της να 
συνδράμει στην πολιτεία και στην προστα-
σία του φυσικού πλούτου της χώρας μας", 
αναφέρει σε σχετική του δήλωση, ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Δημήτρης Αναγνωστάκης, Διευθύνων Σύμβου-
λος, Boehringer Ingelheim Ελλάς

> PULL & BEAR

LIMITED EDITION 
ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟ CASA DE 
PAPEL

Η Pull&Bear, μάρκα νεανικής μόδας του 
ομίλου Inditex, λανσάρει μια κολεξιόν 
εμπνευσμένη από τον τελευταίο κύκλο της 
σειράς του Netflix, Casa de Papel. Οι φανς 
της σειράς θα μπορούν να απολαύσουν απο-
κλειστικά ενδύματα, εμπνευσμένα από το 
περιβάλλον της πιο διάσημης συμμορίας.
Η κολεξιόν, για γυναίκες και άνδρες, πε-
ριλαμβάνει μπλούζες και φούτερ σε στυλ 
hoodie, όπου ξεχωρίζουν τα pictures 
prints με εμβληματικά φωτογράμματα από 
τη σειρά.
Το Bella Ciao ή το Team Heist είναι μερικά 
από τα claims που καλύπτουν τη συλλογή 
ενδυμάτων που ετοίμασε η Pull&Bear για 
να γιορτάσει το φινάλε που όλοι περιμένουν. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, η χρωματική πα-
λέτα έχει σαν αφετηρία το πασίγνωστο κόκ-
κινο, χωρίς να λείπουν και οι λευκές, γκρι 
και μαύρες αποχρώσεις.
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> HAVAIANAS

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ

Διεθνής επέκταση, βελτίωση των διαδι-
κτυακών καναλιών και νέες προϊοντικές 
καινοτομίες συνέβαλαν στα καλά αποτε-
λέσματα του β' τριμήνου του έτους για το 
Alpargatas brand, Havaianas, σημιώνο-
ντας διπλάσια καθαρά έσοδα και EBITDA, 
σε σύγκριση με το μέσο όρο των προηγού-
μενων δέκα ετών.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ – ΞΕΧΩΡΙΣΕ Η ΕΥΡΩΠΗ
Τα καθαρά έσοδα για το β' τρίμηνο ήταν 
1,095 εκατ. Ρεάλ Βραζιλίας (BRL), σημει-
ώνοντας αύξηση 71% συγκριτικά με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2020, με ανάπτυ-
ξη σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν σε όλες 
τις διεθνείς αγορές.
Τα καθαρά έσοδα, με σταθερή ισοτιμία, 
ήταν R$516 εκατ. (US$100.14 εκατ.), ση-
μειώνοντας αύξηση περίπου 63% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Ευρώπη ξεχώρισε παγκοσμίως, κα-
θώς η ποσότητα αυξήθηκε κατά 38%, και 
τα έσοδα, με σταθερή ισοτιμία, αυξήθηκαν 
κατά περίπου 41%, χάρη στην εφαρμογή 
του Revenue Growth Management -Δια-
χείριση Αύξησης Εσόδων).
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του μετασχη-
ματισμού των φυσικών καταστημάτων και 
βάζοντας ως προτεραιότητα τις διαδικτυα-
κές πωλήσεις (DTC και B2B), η Havaianas 
US σημείωσε αύξηση 52% στη συνολική 
ποσότητα και 600% στο EBITDA, συγκρι-
τικά με το β' τρίμηνο του 2020, συμβάλ-
λοντας στην ανάπτυξη και επέκταση του 
περιθωρίου κέρδους της Havaianas σε δι-
εθνές επίπεδο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  
ΤΟ DIGITALIZATION
Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένας από τους 
στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας, με 

τις διαδικτυακές πωλήσεις να φτάνουν 
σε έσοδα τα R$220 εκατ. (US$42.7 εκατ.), 
ανάπτυξη τρεις φορές μεγαλύτερη από το 
β' τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας 
το 20% του συνόλου των πωλήσεων και το 
38% των διεθνών πωλήσεων.
Επιπλέον,  η εταιρεία συμπεριέλα-
βε το 100% των καταστημάτων της στο 
Omnichannel σε Βραζιλία και Ευρώπη.

ΑΥΞΗΣΗ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΕΒΙΤDA  
ΣΕ ΒΡΑΖΙΛΙΑ & INTERNATIONAL
Τόσο η Havaianas Βραζιλίας, όσο και η 
Havaianas International, σημείωσαν αύ-

ξηση ρεκόρ στο EBITDA το β' τρίμηνο του 
έτους. Το EBITDA ανήλθε σε 222 εκατ. 
Ρεάλ Βραζιλίας, αύξηση 56% συγκριτικά 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Επιπλέον, το περιθώριο EBITDA της 
Havaianas International έφτασε το 30% 
το 2ο τρίμηνο, αύξηση 9 περίπου ποσο-
στιαίων μονάδων σε σύγκριση με το β' τρί-
μηνο του 2020.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Τρείς ήταν οι στρατηγικές κατευθύνσεις 
που επηρέασαν την ανάπτυξη του παγκο-
σμίου ηγέτη στην κατηγορία των ανοιχτών 
υποδημάτων:
• Επέκταση στις διεθνείς αγορές
• Ενίσχυση των διαδικτυακών καναλιών
• Ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

προϊόντων
“Συνεχίζουμε να παρατηρούμε μεγάλη 
ζήτηση του brand σε παγκόσμιο επίπε-
δο, που συμβαδίζει με τις casual τάσεις 
της μόδας, θέτοντας ως προτεραιότητα 
την άνεση των χρηστών και την αναζήτη-
ση ψηφιακών εμπειριών. Αυτές οι νέες τά-
σεις έχουν ενδυναμώσει την Havaianas 
παγκοσμίως”, ανέφερε ο Πρόεδρος της 
Alpargatas, Beto Funari.
Συμπληρώνει μάλιστα, ότι τα αποτελέ-
σματα του β' τριμήνου του έτους αντικα-
τοπτρίζουν την πρόοδο της στρατηγικής 
επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο και την 
πειθαρχία, τόσο στην εκτέλεση των στρα-
τηγικών πυλώνων που έχει θέσει η εται-
ρεία, όσο και στην επέκταση των ορίων.
“Η εκτέλεση των πρωτοβουλιών του RGM 
και του ZBB (Zero Base Budget) ενίσχυ-
σαν την ανάπτυξη και κερδοφορία της 
Alpargatas που είχε ως στόχο την ανά-
πτυξη και την αποδοτικότητα, μετριάζο-
ντας την αύξηση των τιμών των πρώτων 
υλών που παρατηρήθηκε στον κλάδο”, 
αναφέρει ο ίδιος. 

Beto Funari, Πρόεδρος, Alpargatas
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Χρόνια πολλά Έκτορα! – Το Botrini’s κλείνει  
τα δέκα του χρόνια και το γιορτάζει

Ένα εστιατόριο σαν το Botrini’s δε χρειάζεται συστάσεις. Εδώ και δέκα 
χρόνια ακολουθεί με πείσμα, τόλμη, κόπο, αλλά και άκρατο ενθουσι-
ασμό το δύσκολο μονοπάτι του να διατηρεί κάποιος ένα fine dining 
restaurant στην Ελλάδα. Στην υπέροχη διατηρητέα μονοκατοικία 
του 1939, με τη minimal-chic σάλα και τον δροσερό, κατάφυτο κήπο 
έχουμε ζήσει γαστρονομικές εμπειρίες τις οποίες θυμόμαστε (και θα 
θυμόμαστε) για καιρό. Ο Έκτορας Μποτρίνι, σε αυτό τον χώρο, κα-
ταπιάνεται με μια νεωτεριστική κουζίνα η οποία φέρει ανεξίτηλο το 
προσωπικό του στίγμα αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία του, επιλέ-
γοντας εξαιρετικά υλικά και άψογες τεχνικές ακριβείας – διαπιστώ-
νουμε, μάλιστα, πως όσο πάει αγκαλιάζει με περισσή αγάπη όλο και 
πιο πολλές ιδέες από τις κερκυραϊκές σπεσιαλιτέ που έχουν αποθε-
ωθεί στο φημισμένο του Etrusco, αποδεικνύοντας στην πράξη πόση 
δύναμη έχουν οι γερές ρίζες και τα βιώματα στη ζωή. Το μυστικό του 
Έκτορα όμως έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνει στους αν-
θρώπους. Προσωπικά, είχα την τύχη να μου μιλήσει πολλές φορές για 
τη σημασία της ομάδας στη δουλειά του κι όλες οι κουβέντες πάντα 
κατέληγαν στο συμπέρασμα «δεν πας πουθενά χωρίς στους δικούς 
σου ανθρώπους». Αυτό το δέσιμο το γεύεται ξεκάθαρα κανείς και 
στα δύο degustation menu του εστιατορίου τις Πλόες και το Ταξιδεύ-
οντας και το απολαμβάνει καιbo στο καλοκουρδισμένο, αξεπέραστα 
ευγενικό σέρβις – ναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, το team bonding κά-
νει τη διαφορά παντού και ειδικά στα εστιατόρια αυτού του επιπέδου.

Το Botrini’s φέτος κλείνει τα δέκα του χρόνια. Για αυτή τη σημαντική 
στιγμή του στις 23 Σεπτεμβρίου θα προσφέρει ένα εορταστικό μενού 
14 σταδίων. Από την πλευρά μου αποφάσισα, προς τιμή του, να σας 
μεταφέρω αυτούσια τα λόγια και τη χαρά του Έκτορα, παροτρύνοντάς 
σας να βρεθείτε εκεί και να γιορτάσετε μαζί του.

«10 χρόνια Botrini’s ένα όνειρο που εκπληρώθηκε… και συνεχίζου-
με δυνατά! Όταν κάτι που ονειρεύεσαι χρόνια ολόκληρα γίνει πραγ-
ματικότητα, η χαρά δεν περιγράφεται. Στα δέκα αυτά χρόνια πολλοί 
πέρασαν από την κουζίνα του Botrini’s Athens και άλλοι τόσοι από 
τη σάλα του. Όσοι έμειναν έγιναν ομάδα, οικογένεια, όπως γίνονται οι 
άνθρωποι που ζουν και δουλεύουν τόσες ώρες μαζί, με κοινό στόχο.
Ποιον να πρωτοαναφέρω. Θα μιλήσω μόνο για τον Νίκο Μπίλλη, που 

είναι ο πιο σταθερός μου συνεργάτης, οικογένεια! Και τη Φαιαντώρα 
Θεοφανίδη, στη γραμματεία μας. Και αυτούς που ήρθαν λίγο αργότε-
ρα, όπως η Χριστίνα Θεοδωρίδου και όλους τους εργαζόμενους του 
Botrini’s Athens. Μαζί χτίσαμε την ταυτότητα μας, μαζί πορευτήκαμε 
μαγειρικά, Μαζί αφιερωθήκαμε στο δύσκολο αγώνα της προσφοράς 
απόλαυσης στους ανθρώπους – γιατί αυτό είναι, εν τέλει, το νόημα της 
δουλειάς μας. Σε όλα αυτά τα δέκα χρόνια όλοι εσείς μας στηρίξατε και 
μας κάνατε ακόμη καλύτερους και σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευ-
χαριστώ. Όλοι εσείς επίσης οι αγαπημένοι μας προμηθευτές είστε τα 
καθημερινά μας στηρίγματα και χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν εδώ. Για 
αυτό την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσουμε τα 10 μας χρόνια 
με ένα εορταστικό μενού 14 σταδίων. Ένα μενού με πιάτα που υπάρ-
χουν τόσο από την πρώτη μας μέρα όσο και με πιάτα που προστέθη-
καν στην πορεία, αλλά και πιάτα που θα σερβιριστούν πρώτη φορά. 
Θα είναι μεγάλη μας χαρά που τα πιάτα μας θα τα συνοδεύει ένα από 
τα ιστορικότερα «σπίτια» της Καμπανίας, η Philipponnat Champagne.
Για σχεδόν πέντε αιώνες, η οικογένεια Philipponnat άφησε το στίγμα 
της στο έδαφος της περιοχής της Καμπανίας. Γενιές ανδρών και γυ-
ναικών καλλιέργησαν τη γη στο Ay, το σπίτι της οικογένειας από την 
εποχή του Apvril le Philipponnat που κατείχε αμπέλια στο Le Léon, 
μεταξύ Ay και Dizy από το 1522. Η Philipponnat έχει μια μοναδική 
κληρονομιά, τα υπέροχα ιστορικά της κελάρια του 18ου αιώνα που 
ήταν μέρος του Château de Mareuil. Σήμερα η Philipponnat κατέχει 
έναν εξαιρετικό αμπελώνα με τείχη απαράμιλλης ιστορίας στην αμπε-
λουργική περιοχή της Σαμπάνιας, τον αμπελώνα Clos des Goisses. 
Η τεχνογνωσία της Philipponnat είναι ιδιαίτερα εμφανής στη χρήση 
της διαδικασίας solera. Αυτή η τεχνική είναι μια πολύχρονη παράδο-
ση του Οίκου όπου συνίσταται στη διατήρηση κρασιών εφεδρείας σε 
δρύινα βαρέλια και στην συμπερίληψή τους σε μη vintage μίγματα. 
10 χρόνια Botrini’s, φυσαλίδες, 14 στάδια, πολλές εκπλήξεις! Χρόνια 
μας πολλά! Χρόνια δυνατά! Χρόνια δημιουργικά!»

I N F O
Botrini’s
Βασ. Γεωργίου Β΄ 24Β, Χαλάνδρι
Tηλ: 210-6857324


