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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Του Ιωάννη Μάργαρη*

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοπον-
νήσου αποτελεί ιστορικό επίτευγμα για την 
Κρήτη, τον ΑΔΜΗΕ και το Σύστημα Μεταφο-
ράς Ενέργειας της χώρας. Παρά τις τεχνικές 
δυσκολίες και τις προκλήσεις της πανδημί-
ας, η "διασύνδεση των ρεκόρ", ολοκληρώ-
θηκε μόλις σε 2,5 χρόνια από τον ΑΔΜΗΕ 
και τις ανάδοχες εταιρείες. Το νέο υποβρύ-
χιο καλώδιο θα καλύπτει το 1/3 των ενερ-
γειακών αναγκών του νησιού τους θερινούς 
μήνες και το σύνολο των αναγκών τους χει-
μερινούς. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της 
Κρήτης θα δουν άμεσα αναβάθμιση της ποι-
ότητας ηλεκτροδότησης, όπως είναι η στα-
θεροποίηση των τάσεων που επιτυγχάνεται 
με έναν καινοτόμο εξοπλισμό, το λεγόμε-
νο STATCOM, το οποίο εγκαταστήσαμε πρό-
σφατα στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του ίδιου 
έργου. Τα οικονομικά οφέλη είναι εξίσου 
σημαντικά. Για κάθε μέρα λειτουργίας της 
"μικρής" διασύνδεσης, οι καταναλωτές της 
χώρας εξοικονομούν €1 εκατ. από τους λο-
γαριασμούς ρεύματος. Συνολικά, η εξοι-
κονόμηση των ΥΚΩ για το 2022 υπολογίζε-
ται σε €380 εκατ. –όσο δηλαδή κόστισε και η 
κατασκευή του έργου, γεγονός που σημαί-
νει ότι, μια τόσο μεγάλη επένδυση θα απο-
σβεστεί σε μόλις ένα έτος. Είναι σαφές ότι η 
Κρήτη αναδεικνύεται σε ενεργειακό σταυ-
ροδρόμι της περιοχής, κατοχυρώνοντας 
στρατηγική θέση για έναν ακόμη λόγο στον 
γεωπολιτικό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης. Μεγά-
λες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που μελετώ-
νται στην περιοχή, όπως με την Κύπρο και 
το Ισραήλ ή την Αίγυπτο και την Λιβύη, περι-
λαμβάνουν την Κρήτη. Ο ΑΔΜΗΕ, ταυτόχρο-
να με τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις, σχε-
διάζει επενδύσεις ύψους €45 εκατ. για την 
αναβάθμιση του Συστήματος Υψηλής Τάσης 
της Κρήτης εντός της επόμενης τριετίας.

*Ο Ιωάννης Μάργαρης είναι Αντιπρόεδρος 
του ΑΔΜΗΕ 

Business 
OPINION

> ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής 
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υπο-
δομής που κατασκευάζονται σήμερα στη 
χώρα, συνολικού προϋπολογισμού €1 δισ. 
Έναν χρόνο μετά την υπογραφή των συμβά-
σεων στο Ηράκλειο της Κρήτης, η κατασκευή 
του έργου εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμ-
ματος. Ειδικότερα:
• Οι γεωτεχνικές μελέτες έχουν σε μεγά-

λο βαθμό, ολοκληρωθεί, τόσο για τους 
Σταθμούς Μετατροπής, όσο και για τον 
εξοπλισμό τους

• Τα καλωδιακά τμήματα κατασκευάζονται 
ήδη, στα εργοστάσια των αναδόχων στην 
Ιταλία, την Νορβηγία, την Σουηδία και 
την Γερμανία

• Ο βασικός εξοπλισμός των Σταθμών Με-
τατροπής παράγεται σήμερα στα εργο-
στάσια των κατασκευαστών στην Γερμα-
νία, την Ιταλία και την Κίνα

• Οι εργασίες εκσκαφής για τα καλωδιακά 

τμήματα έχουν ξεκινήσει στην πλευρά 
της Αττικής και θα ξεκινήσουν στο Ηρά-
κλειο τον Σεπτέμβριο

• Το φθινόπωρο αναμένεται η πόντιση του 
πρώτου τμήματος του υποβρύχιου κα-
λωδίου και εντός του έτους, η εγκατά-
σταση της οπτικής ίνας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ €1 ΔΙΣ. 
Το 2024, που είναι το πρώτο πλήρες έτος 
λειτουργίας και των δύο διασυνδέσεων, η 
εξοικονόμηση για όλους τους καταναλωτές 
στους λογαριασμούς ρεύματος (μέσω των 
ΥΚΩ) θα ανέλθει σε €550 εκατ. και θα αγγίξει 
το €1 δισ. το 2030. Επιπλέον, πολύ σημαντικό 
όφελος του έργου είναι ότι, σε όλη τη διάρ-
κεια της κατασκευής του, θα δημιουργηθούν 
2.000 θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι στο peak της κατασκευής, θα απασχο-
λούνται ταυτόχρονα στα εργοτάξια πάνω από 
700 εργαζόμενοι.



https://esgreece.com/
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Editorial
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ vs. 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μιας και αυτή την περίοδο μιλάμε 
για το πρόβλημα της έλλειψης 
προσωπικού σε ξενοδοχεία και 
εστιατόρια, ο αγαπημένος μου, Richard 
Branson, δίνει τις συμβουλές του, 
με σημείο αναφορές τις αεροπορικές 
εταιρείες: "Οι καλύτερες υπηρεσίες 
μπορούν να καταστραφούν από την 
άθλια εξυπηρέτηση, οπότε εστιάστε 
στο προσωπικό σας και τα υπόλοιπα 
θα βρουν τον δρόμο τους.
Επιμένω εδώ και πολύ καιρό ότι οι 
άνθρωποί σας είναι το προϊόν σας, αλλά 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αεροπορικές 
επιχειρήσεις. Μιλάμε για ένα κοινό, που 
θεωρείται αιχμάλωτό σας! Πού αλλού το 
προσωπικό και οι πελάτες παγιδεύονται 
μέσα σε έναν αερομεταφερόμενο 
μεταλλικό σωλήνα επί ώρες;
Τα πληρώματα καμπίνας των 
αεροπορικών εταιρειών βρίσκονται... 
επί σκηνής για κάθε λεπτό μιας πτήσης 
και το κοινό τους μπορεί να είναι 
αρκετά απαιτητικό. Όταν κάποιος λέει, 
"δεν θα πιστέψετε τι μου έκανε η X 
Airlines την περασμένη εβδομάδα", 
αυτό το άτομο αναφέρεται συνήθως 
στις ενέργειες ενός μόνο υπαλλήλου, 
αλλά κατηγορεί ολόκληρη την εταιρεία 
για μια κακή εμπειρία.
Μάθαμε νωρίς ότι αν θέλαμε 
ευτυχείς πελάτες, έπρεπε να 
έχουμε ένα χαρούμενο προσωπικό 
και ότι χρειάζονται μια αίσθηση 
ιδιοκτησίας στην υπηρεσία, που 
προσφέρουν. Διαπιστώσαμε ότι το να 
συμπεριλαμβάνουμε τους συνεργάτες 
της εταιρείας μας στην ανάπτυξη 
προϊόντων και καινοτομιών από τα 
πρώτα στάδια, κάνει μεγάλη διαφορά. 
Σε τελική ανάλυση, το "χαίρομαι που 
σας αρέσει η νέα υπηρεσία, κύριε - 
όλοι συμμετείχαμε στη δημιουργία 
της", ακούγεται πολύ καλύτερα από ότι 
το "ναι, δεν ξέρω τι σκέφτονταν όταν το 
έφτιαξαν αυτό". 
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

> ΒnREAL ESTATE
ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΠΡΏΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Με την αγορά ξενοδοχείων στο ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας να τείνει να εμφανίσει κορε-
σμό, νέα projects αρχίζουν σιγά-σιγά να κά-
νουν την εμφάνισή τους σε συνοικίες πέριξ 
του αθηναϊκού down town. Έτσι, στην οδό Τε-
νέδου και Αγ. Zώνης στην Κυψέλη, η εται-
ρεία, Euroasset Κτηματική, προχωράει στην 
αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε τετραώ-
ροφο κτίριο κατοικιών με ισόγειο κατάστημα,

ΕΥΝΟΗΜΕΝΗ Η ΚΥΨΕΛΗ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
H Κυψέλη ανήκει στις περιοχές, όπου οι τιμές 

εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν, λόγω της κα-
τασκευής της πρώτης φάσης της Γραμμής 
4 του Μετρό Άλσος Βεΐκου-Γαλάτσι.
Στην περιοχή, σε ορισμένες συνοικίες, 
υπάρχουν ακίνητα που πωλούνται προς 
€1χιλ/τ.μ., κάτι που εκτιμάται ότι θα αλ-
λάξει, λόγω και της σταδιακής επιστρο-
φής του τουρισμού και των βραχυχρόνιων 
ενοικιάσεων. 
Γενικότερα, η Κυψέλη, που ανήκει στο πλέ-
ον πυκνοκατοικημένο τμήμα του κέντρου 
της Αθήνας, θα δεχτεί σημαντική ώθηση, 
όταν συνδεθεί με το μετρό.

IN BRIEF - PROJECT
Βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 227 τ.μ.

Διαθέτει μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 815 τ.μ.
Το συγκεκριμένο κτίριο, που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο δύο αστέρων με δυναμι-
κότητα 24 δωματίων και 43 κλίνες, ανήκε στην Εθνική Τράπεζα και είχε βγει προς 

πώληση προς €820 χιλ. το 2019.

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=
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BnSECRET

1/ Η ΑΘΕΟΦΟΒΗ

Ποια κυρία, σε λίαν 
καλοπληρωμένη θέση δημοσίου 
φορέα μέχρι πριν από κάποιους 
μήνες, τοποθετήθηκε τώρα 
στα διοικητικά συμβούλια 
δύο εισηγμένων (ας όψεται 
η ανάγκη τοποθέτησης 
γυναικών, που επέβαλε η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και 
περηφανεύεται πως τώρα βγάζει 
ακόμα περισσότερα λεφτά από 
εκείνα που έπαιρνε πριν; Μετά 
από αυτό, παλιοί συνεργάτες της 
(βασανισμένοι) την αποκαλούν 
πλέον, "η αθεόφοβη". 

2/ ΟΙ... ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
Προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, προκειμένου να τους 
απονείμει τον ίδιο συντελεστή 
δόμησης, που πήρε η Lamda για το 
Μαρίνα Τower στο Ελληνικό (200 m 
ύψος και 800 τετραγωνικά όροφος), 
ετοιμάζει ομάδα κατοίκων, στους 
όμορους δήμους Γλυφάδας και 
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
Προσέξτε:
Δεν ζητούν να μη γίνει ο 
ουρανοξύστης της Μαρίνας.
Ζητούν να φτιάξουν και αυτοί!
Και, από ό,τι ακούμε, έχουν πολύ 
ισχυρό χρηματοδότη, το όνομα του 
οποίου έπαιξε πολύ τα προηγούμενα 
εικοσιτετράωρα για άλλη του 
επιχειρηματική κίνηση – έκπληξη. 

> Π. ΜΥΛΏΝΑΣ (ΕΤΕ)
"ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ"
Ο διπλασιασμός των επενδύσεων αποτελεί 
κλειδί για τη επίτευξη, μακροπρόσθεσμα, βι-
ώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι απαι-
τείται μέση ετήσια αύξηση της τάξης των €15 
δισ. για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως υπο-
γράμμισε, μιλώντας στην 25η Συζήτηση Στρογ-
γυλής Τραπέζης με την ελληνική κυβέρνηση 
του Economist, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, 
Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος ανέφερε ότι, οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
στην Ελλάδα διαμορφώνονται μόλις στο 11% 
του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία, είπε ο κ. Μυ-
λωνάς, είναι "τραπεζοκεντρική", καθώς μέσω 
των τραπεζών, θα δοθεί το μεγαλύτερο μέρος 
των χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με το 
Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, όπως υπογράμ-
μισε, δεν θα μπορέσουν να πετύχουν στην 
προσπάθεια τους, εάν δεν εφαρμοστούν τα 
κατάλληλα μέτρα.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
"Πολιτικές που οδηγούν τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, να συμμορφωθούν με τους κανό-
νες του παιχνιδιού, ή πολιτικές, όπως η προ-
ώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε 
συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
συναλλαγές, θα λειτουργήσουν υποστηρικτι-
κά", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η εφαρμογή μέτρων που θα πα-
ρέχουν κίνητρα συγχώνευσης στις μικρές επι-
χειρήσεις, όπως η απευθείας πρόσβαση στους 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί να 
αποτελέσει το προσδοκώμενο κέρδος που θα 
κινητοποιήσει τις μικρές επιχειρήσεις να εκ-
συγχρονιστούν, να γίνουν παραγωγικότερες 
και πιο συνεπείς φορολογικά. Είναι θετικό, κα-

τέληξε ο κ. Μυλωνάς, ότι πολλές από αυτές τις 
πολιτικές αποτελούν ήδη, μέρος του κυβερνη-
τικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ
Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι, σημαντική ευ-
θύνη των τραπεζών, είναι να κατευθύνουν κε-
φάλαια σε πιο παραγωγικούς τομείς και ταυτό-
χρονα να δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές 
στους πελάτες τους, να εντοπίσουν και να στη-
ρίξουν τις πιο βιώσιμες και δυναμικές μικρές 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να επενδύσουν 
στην παραγωγικότητα και να οδηγήσουν σε 
ισχυρότερη ανάπτυξη. Ο CEO της Εθνικής τό-
νισε ότι, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια σπάνια οι-
κονομική συγκυρία, η οποία παρουσιάζεται 
μια φορά κάθε 20 χρόνια και για να μη χαθεί η 
ευκαιρία αυτή, θα πρέπει τα κεφάλαια να αξι-
οποιηθούν με σύνεση.

Άρτεμις Σπηλιώτη

Παύλος Μυλωνάς, CEO, Εθνική Τράπεζα

> WIND
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ 5G ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επέ-
κταση των δικτύων νέας γενιάς 4G/4G+ και 
5G, η WIND Ελλάς προχωρά σε σταδιακή κα-
τάργηση του δικτύου 3G, με σκοπό, μέχρι το 
τέλος του 2022, να απελευθερώσει το φάσμα 
που θα αξιοποιηθεί στις νέες τεχνολογίες.
Ο Νίκος Πανόπουλος, Γενικός Διευθυντής 
Δικτύου της WIND, δήλωσε: "Τα τελευταία 
χρόνια, η χρήση του internet από κινητό έχει 

αυξηθεί ραγδαία. Με σκοπό να στηρίξουμε τη 
συνεχώς αυξημένη ζήτηση για data, επενδύ-
ουμε στα δίκτυα νέας γενιάς 4G και 5G και 
απελευθερώνουμε το φάσμα που χρησιμο-
ποιεί το δίκτυο 3G, ώστε να πετύχουμε την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία internet, να υπο-
στηρίξουμε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
και να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία 
χρήστη στους πελάτες μας".  

Νίκος Πανόπουλος, Γενικός Διευθυντής 
Δικτύου, WIND



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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ΟΡΓΑΝΏΣΙΑΚΗ ΚΟΠΏΣΗ:  
Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΏΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΏΝ 
ΑΛΛΑΓΏΝ ΛΟΓΏ COVID  
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ  
ΠΏΣ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις βιώνουν πρωτόγνωρες κα-
ταστάσεις συνεχόμενων αλλαγών, λόγω πανδημίας, οι οποίες 
συνοδεύονται με το αίσθημα της μακροχρόνιας αβεβαιότητας. 
Έχοντας ήδη διανύσει 3 κύματα και οδεύοντας προς το τέταρτο, 
οι εργαζόμενοι, και μαζί με αυτούς φυσικά και οι επιχειρηματί-
ες, αρχίζουν να περνούν από μία στάση υψηλής παρακίνησης 
και θέλησης να επιδείξουν μεγάλη ανθεκτικότητα και οπτιμι-
σμό για να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες και να παραμείνουν 
παραγωγικοί, σε μία παθητική στάση παραίτησης και απάθειας, 
σαν να έχουν χάσει την ελπίδα ότι σύντομα αυτό θα τελειώσει.  
Αν και οι δικοί σας άνθρωποι βιώνουν αυτού του είδους την 
κόπωση, μην προσπαθήσετε να το διαχειριστείτε επιφανεια-
κά σαν να μην υπάρχει, βασιζόμενοι σε εργαλεία του τύπου 
«Έλα πάμε, το’ χουμε» και «Παραμένουμε δυνατοί». Ποτέ κα-
νένα πρόβλημα δεν διαχειρίστηκε αποδοτικά, προσποιούμε-
νοι ότι δεν υφίσταται. Μερικοί τρόποι να το διαχειριστείτε από 
μία πιο «down to earth» και αποτελεσματική οπτική, είναι οι 
παρακάτω:
• Ξεκινήστε ειλικρινή διάλογο παραδεχόμενοι την κούραση 

που όλοι νιώθετε και δώστε ασφαλές βήμα στους εργα-
ζόμενους να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
τους για την κατάσταση. 

• Συζητήστε μαζί τους ιδέες και προτάσεις που μπορεί να 
βελτιώσουν την καθημερινότητά τους στην πράξη και εί-
ναι εφικτό να υλοποιηθούν. Αυτό θα βοηθήσει όλους να 
στρέψουν την προσοχή τους σε όσα μπορούν να ελέγξουν, 
πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την φάση 
της αβεβαιότητας. 

• Φροντίστε αυτή την περίοδο να μετατρέπετε την κάθε νέα 
αλλαγή σε ένα project , με ξεκάθαρη αρχή και τέλος. Αυτό 
θα δώσει την αίσθηση ότι δεν πρόκειται περί μίας ατελεί-
ωτης κατάστασης, αλλά για ξεχωριστές φάσεις που κατα-
φέρνετε και τις ολοκληρώνετε. 

Ειδικά σε αυτή την περίοδο της γενικής κόπωσης στις επιχει-
ρήσεις, είναι βασικό να θυμόσαστε ότι ο καλύτερος τρόπος να 
σηκωθούν ξανά οι άνθρωποι σας ψηλά και να συνεχίσουν, εί-
ναι να σας νοιάζει να τους δώσετε το χέρι βοηθείας με τον τρό-
πο που έχουν ανάγκη. 

Βαλεντίνα Κόρδη, Mindset & High Performance Coach  
for Entrepreneurs, Executives & Teams
valentinakordi.com

Business 
MINDSET

> ΕΕ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ €875,2 ΕΚΑΤ.  
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛ
Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι εται-
ρείες Daimler, BMW και ο όμιλος 
Volkswagen (Volkswagen, Audi 
και Porsche) παραβίαζαν τους αντι-
μονοπωλιακούς κανόνες της Ε.Ε., 
συνεννοούμενες σχετικά με την τε-
χνική ανάπτυξη στον τομέα του κα-
θαρισμού οξειδίου του αζώτου. Η 
Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 
€875,2 εκατ. Στην Daimler δεν επι-
βλήθηκε πρόστιμο, διότι αποκάλυ-
ψε στην Επιτροπή την ύπαρξη της 
σύμπραξης. Όλα τα μέρη αναγνώ-
ρισαν τη συμμετοχή τους στη σύ-
μπραξη και συμφώνησαν να διευ-
θετήσουν την υπόθεση.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κα-
τασκευαστές αυτοκινήτων πραγμα-
τοποιούσαν τακτικές τεχνικές συ-
ναντήσεις για να συζητήσουν την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας επιλεκτι-
κής καταλυτικής αναγωγής (SCR), 
η οποία εξαλείφει επιβλαβείς εκ-
πομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) 
από τα ντιζελοκίνητα επιβατικά αυ-
τοκίνητα, μέσω της έγχυσης ουρίας 
(γνωστής και ως AdBlue) στη ροή 
των καυσαερίων. Επί πάνω από 
πέντε έτη, στις συναντήσεις αυτές, 
οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συ-
νεννοούνταν, προκειμένου να απο-
φύγουν τον ανταγωνισμό για καθα-
ρισμό καλύτερο από τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας, παρότι διέθεταν 
τη σχετική τεχνολογία. Αυτό ση-
μαίνει ότι περιόριζαν τον ανταγω-
νισμό, όσον αφορά στα χαρακτη-

ριστικά των προϊόντων που είναι 
σημαντικά για τους πελάτες. Η συ-
μπεριφορά αυτή, συνιστά παράβα-
ση εξ αντικειμένου, υπό τη μορφή 
περιορισμού της τεχνικής ανάπτυ-
ξης. Η εν λόγω συμπεριφορά έλα-
βε χώρα μεταξύ της 25ης Ιουνίου 
2009 και της 1ης Οκτωβρίου 2014.

"ΟΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΚΤΕΣ"
Η Margrethe Vestager, Εκτελεστι-
κή Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, 
αρμόδια για την πολιτική ανταγω-
νισμού, δήλωσε σχετικά ότι, "οι 
πέντε κατασκευαστές αυτοκινή-
των Daimler, BMW, Volkswagen, 
Audi και Porsche διέθεταν την τε-
χνολογία μείωσης των επιβλαβών 
εκπομπών, πέρα από ό,τι απαιτεί ο 
νόμος, βάσει των προτύπων εκπο-
μπών της Ε.Ε. Ωστόσο απέφευγαν 
να ανταγωνιστούν, για την πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας αυτής, για καλύτερο 
καθαρισμό από ό,τι απαιτεί η νο-
μοθεσία". Πρόσθεσε δε, με έμφα-
ση ότι, "οι αθέμιτες συμπράξεις με-
ταξύ των εταιρειών δεν θα γίνονται 
ανεκτές. Σύμφωνα με τους αντιμο-
νοπωλιακούς κανόνες, η πρακτική 
αυτή είναι παράνομη. Ο ανταγωνι-
σμός και η καινοτομία στη διαχεί-
ριση της ρύπανσης από αυτοκί-
νητα είναι ουσιαστικής σημασίας, 
προκειμένου η Ευρώπη να επιτύ-
χει τους φιλόδοξους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας".
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> ARIA HOTELS
EΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥΣ ΤΟ KATERGO  
LUXURY VILLAS
Η αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, Aria 
Hotels, που ειδικεύεται στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία, προσθέ-
τει στο δυναμικό χαρτοφυλάκιό της ένα νέο κατάλυμα στην Στούπα 
Μεσσηνίας. Το Katergo Luxury Villas είναι ένα παραθαλάσσιο συ-
γκρότημα που αποτελείται από 3 ανεξάρτητες πετρόκτιστες κατοικίες, 
μόλις 800 μέτρα από την διάσημη παραλία της Καλογριάς.
Καθεμία από τις τρείς ανεξάρτητες κατοικίες διαθέτει ιδιωτική πισί-
να και βεράντα με κήπο, ενώ είναι εξοπλισμένες με όλες τις σύγχρο-
νες ανέσεις και πολυτελείς παροχές, που εξασφαλίζουν όσα απαιτού-
νται για μία χαλαρωτική και ευχάριστη διαμονή, για μικρές παρέες, 
αλλά και για οικογένειες.
Χτισμένο επάνω στον ποδηλατόδρομο που συνδέει τηn Στούπα με 
τον Άγιο Νικόλαο, το νέο συγκρότημα επιτρέπει στους επισκέπτες να 
απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, αλλά και τη θέα στη θάλασσα. 
Το παραθαλάσσιο αυτό χωριό απέχει μόλις 45 χλμ ανατολικά από 
την πόλη της Καλαμάτας και 55 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρό-
μιο της Καλαμάτας.

Το χωριό διαθέτει δύο παραλίες με πεντακάθαρα νερά και παχιά 
άμμο, την Στούπα και την Καλογριά.

https://www.icaprti.gr/ekpaideftika-programmata/mastering-programs/mastering-enterprise-risk-management.html
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> CONVERT GROUP
ΣΤΟ +43% ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ONLINE ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ

Tο πρώτο τρίμηνο του 2021, οι επισκέψεις στα online φαρμακεία πα-
γκοσμίως, άγγιξαν τις 2,7 δισ. σε ένα σύνολο 96 χωρών, με την αύ-
ξηση να φτάνει το 43% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Μάλιστα, στο διάστημα Απριλίου 2020 εως και Μαρτίου 2021 που με-
λετήθηκε, τα ελληνικά φαρμακεία κατατάχθηκαν ένατα σε επισκέψεις 
ανά χίλιους κατοίκους, στη λίστα με τις κορυφαίες 20 χώρες.
Η χώρα μας επίσης, ξεχώρισε στο ότι είναι ανάμεσα στις 5 χώρες 
μαζί με τις:
• Αλγερία
• Κύπρος

• Μαρόκο
• Τουρκία

από τις 96 που μελετήθηκαν, όπου οι κάτοικοι της δεν μπορούν να 
αγοράσουν ΜΗΣΥΦΑ online, γεγονός που δυσχεραίνει σε μεγάλο 
βαθμό, την εμπειρία των Ελλήνων καταναλωτών και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας μας.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα και η Κύπρος, μη επιτρέποντας την 
online αγορά ΜΗΣΥΦΑ, αποτελούν τις μόνες χώρες στην Ευρώπη 
που δεν έχουν εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/62/ΕΕ 
και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 699/2014, ενώ η χώρα μας δεν έχει 
εφαρμόσει ούτε τη σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ, για την πώληση ΜΗ-
ΣΥΦΑ από τα online φαρμακεία, όπως καταγράφηκε σε έκθεση του 
Οργανισμού το 2017 για τις συνθήκες ανταγωνισμού του κλάδου.

ΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ 
Την στιγμή που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η πώληση ΜΥΣΗΦΑ, 47 
από τις 96 χώρες της έρευνας επιτρέπουν ήδη, την αγορά συνταγο-
γραφούμενων φαρμάκων (Rx) στο online περιβάλλον. Η διείσδυση 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μαζί με τον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών παράδοσης στο last mile, αποτελούν επιταχυντές στο δι-
εθνές περιβάλλον για την ψηφιοποίηση της προμήθειας φαρμάκων 
από τους ασθενείς και τους καταναλωτές, εύκολα, γρήγορα και με την 
μέγιστη ασφάλεια. Σημειώνεται ότι, πολλές χώρες που ήταν αρνητι-
κές στη πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων οnline, άλλαξαν 
στάση λόγω της πανδημίας.
Ακόμα και στην Ρωσία, όπου το θέμα ήταν σε διαβούλευση για χρό-
νια, η Ρωσική Δούμα ψήφισε με διαδικασίες εξπρές ολίγων ημε-
ρών, υπέρ της οnline πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 
τον Απρίλιο του 2020, εξαιρώντας τις ψυχοτρόπες ουσίες και τα νό-
μιμα ναρκωτικά.

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ONLINE ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Παρ’όλο που οι Έλληνες καταναλωτές περιορίζονται σε online αγο-
ρές καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, βρεφικών και προϊ-
όντων υγιεινής από τα οnline φαρμακεία, η δημοφιλία του ηλεκτρο-
νικού καναλιού είναι αξιοσημείωτη στη χώρα μας, όπως αναφέρει η 
Convert. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο, 8 οnline επι-
σκέψεις ανά Έλληνα κάτοικο σε κάποιο οnline φαρμακείο. Πρωτα-
θλήτρια χώρα στις online επισκέψεις για το 2020, είναι η Σουηδία, με 
18 επισκέψεις / κάτοικο.

Τα δεδομένα επισκεψιμότητας που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν σε 
πλήθος 3.478 φαρμακείων από 96 χώρες και τα πλήρη αποτελέσμα-
τα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο epharmacydata.com.
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> ΤΕΠΙΧ ΙΙ
ΤΟ 97% ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΞΗΣΕ  
΄Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβε δά-
νεια στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, δηλαδή 14.835 επιχειρή-
σεις, αύξησε ή διατήρησε το προσωπικό του, 
όπως προκύπτει από τον επαναλέγχο που 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι τα υπογράμματα 3 και 4 
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που διατέθηκαν μέσω της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις επι-
χειρήσεις, ώστε να στηριχθούν εν μέσω 
πανδημίας COVID-19, είχαν ως προϋπόθεση 
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ώστε 
να προστατευθεί η απασχόληση. Οι επιχει-
ρήσεις που συμμετείχαν στο ΤΕΠΕΧ ΙΙ απα-
σχολούσαν τον Μάρτιο του 2021, συνολικά 
117.496 εργαζομένους.
Έπειτα από επανέλεγχο διατήρησης προσω-
πικού, που ζήτησε η Επενδυτική Επιτροπή 
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τις περιπτώσεις 1.610 επι-
χειρήσεων που είχαν εμφανίσει τον Ιανουά-
ριο του 2021 μείωση,προκύπτει ότι:
• 561 επιχειρήσεις αύξησαν τον αριθ-

μό απασχολούμενων κατά 6.672 
απασχολούμενους.

• 550 επιχειρήσεις διατήρησαν τον ίδιο 
αριθμό απασχολούμενων

• 499 επιχειρήσεις μείωσαν τον αριθ-
μό απασχολουμένων κατά 2.085 
απασχολούμενους

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  
ΤΏΝ ΤΟΚΏΝ ΤΏΝ ΔΑΝΕΙΏΝ
Στις τελευταίες, αυτές δηλαδή που μείωσαν 
το προσωπικό τους, θα διακοπεί η επιδότη-
ση των τόκων των δανείων τους. Τα δάνεια 

που αντιστοιχούν σε αυτές τις επιχειρήσεις 
είναι 507 και η ΕΑΤ θα αποστείλει κατάστα-
ση δανείων σε κάθε τράπεζα για τη διακοπή 
των επιδοτούμενων τόκων των δανείων, με 
την ημερομηνία διακοπής να είναι η 1η Ιου-
λίου του 2021.

ΑΥΞΟΜΕΙΏΣΕΙΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΏΝ
Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις επιχει-
ρήσεων που υπήρξε αύξηση απασχολού-
μενων, αυτή προήλθε, κατά κύριο λόγο, 
από επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στις "Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος 
και Εστίασης", όπου παρουσιάζεται αύξηση 
απασχολούμενων κατά 5.113 απασχολού-
μενους, ενώ ακολουθεί ο κλάδος του "Χον-
δρικού και Λιανικού Εμπορίου" κατά 440 
απασχολούμενους.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις επιχειρήσε-
ων που υπήρξε μείωση απασχολούμενων, 
αυτές κατά κύριο λόγο προήλθαν από τους 
κλάδους της "Εκπαίδευσης" κατά 475 απα-
σχολούμενους και του κλάδου του "Χον-
δρικού και Λιανικού Εμπορίου" κατά 458 
απασχολούμενους.

Άρτεμις Σπηλιώτη 

Αθηνά Χατζηπέτρου, επικεφαλής,  
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

> cosmoONE
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE 
πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές δημο-
πρασίες του Υπουργείου Οικονομικών, για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης με-
γάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σε 
ιδιώτες επιχειρηματίες έναντι ενοικίου. Η 
θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ ανέλαβε τη δι-
εξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
για το 2021 και το 2022, μέσω ανοιχτού δη-
μόσιου διαγωνισμού.
Ο Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβου-
λος της cosmoONE, δήλωσε: "Είμαστε ιδι-
αίτερα χαρούμενοι που το Υπουργείο Οι-
κονομικών μας εμπιστεύθηκε ακόμη μια 
φορά, για να φέρουμε εις πέρας ένα τόσο 

σημαντικό έργο. Η cosmoONE διαθέτει 
εμπειρία 20 χρόνων στις ηλεκτρονικές 
προμήθειες και δημοπρασίες, υψηλή τε-
χνογνωσία και ευρεία γκάμα πιστοποιη-
μένων εφαρμογών. Βοηθάμε επιχειρήσεις 
και Οργανισμούς να εξοικονομήσουν πό-
ρους, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να 
μεταβούν στη νέα ψηφιακή εποχή. Στό-
χος μας είναι να γνωρίσουν τα οφέλη της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης όλο και πε-
ρισσότεροι φορείς, σε κάθε τομέα δυνα-
τής εφαρμογής, όπως μισθώσεων και 
πωλήσεων ακινήτων δημοσίου, πλειστη-
ριασμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
πλωτών μέσων και πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων". 

Θανάσης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, 
cosmoONE
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> AEGEAN AIRLINES
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ LOCKDOWN ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Τα περιοριστικά μέτρα, που επιβλήθηκαν 
κατά το δεύτερο lockdown επηρέασαν ση-
μαντικά τη δραστηριότητα και τα οικονο-
μικά αποτελέσματα της Aegean και στο 
πρώτο τρίμηνο του 2021.

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ  
ΤΏΝ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ  
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ
Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Aegean, ανέφερε σχετι-
κά ότι, "η πτητική δραστηριότητα του ομί-
λου κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επί-
πεδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας και των 
περιορισμών, επηρεάζοντας τα αποτελέ-
σματά μας. 
Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του δεύτε-
ρου τριμήνου έως και τις αρχές Ιουνίου. 
Σε επίπεδο ταμειακών ροών, όπως έχου-
με ήδη δηλώσει, λόγω των προπωλήσεων 
εισιτηρίων, σημειώθηκε θετικό πρόσημο 
από τον Μάϊο του 2021 μέχρι σήμερα.
Από τον Ιούνιο, η τουριστική κίνηση, μετά 
την άρση των περιορισμών και την αφετη-
ρία της τουριστικής περιόδου, παρουσιά-
ζει σταδιακά σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο 
ο βαθμός ελέγχου της πανδημίας, μέσω 
της προσδοκώμενης αύξησης του ρυθμού 
των εμβολιασμών, θα διαδραματίσει κα-
θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζή-

τησης και των αποτελεσμάτων του δεύτε-
ρου εξαμήνου του έτους.

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
- ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Για την τουριστική περίοδο του 2021, ο κ. Γε-
ρογιάννης υπογράμμισε ότι, "ο όμιλος ενι-
σχύει τη δραστηριότητά του στηνπεριφέρεια, 
στηρίζοντας όμως, και την κύρια βάση στην 
Αθήνα. Στο τρίτο τρίμηνο υπολογίζεται ότι θα 
επαναφέρουμε το 75-80% της επιχειρησια-
κής μας δυναμικότητας, διατηρώντας πάντα, 
ευελιξία μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον που επιχειρούμε".  

Δημήτρης 
Γερογιάννης, 
CEO, Aegean 
Airlines

> INTRACOM DEFENSE
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Ο Ακόλουθος Άμυνας του Βασιλείου της Σαου-
δικής Αραβίας στην Ελλάδα, Αντισμήναρχος, 
Rashed Alaboudi, επισκέφθηκε τις εγκαταστά-
σεις της Intracom Defense (IDE) στο Κορωπί.
Ο Ακόλουθος Άμυνας, τον οποίο υποδέχθη-
καν ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, Γε-
ώργιος Τρουλλινός, με ανώτερα στελέχη της 
εταιρείας, ενημερώθηκε για τις καινοτόμες 
τεχνολογίες της IDE, ενώ συζητήθηκαν και οι 
προοπτικές συνεργασίας με βιομηχανίες της 
Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της πολιτικής 
της για ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής δυ-
νατότητας σε προγράμματα προμήθειας υλι-

κού από το εξωτερικό.
Ο Αντισμήναρχος Rashed Alaboudi είχε την 
ευκαιρία να δει τις δυνατότητες παραγω-
γής και τα προϊόντα της ΙDE, εστιάζοντας στην 

επιτυχή πορεία των εξαγωγών της εταιρείας 
προς μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές αμυ-
ντικών συστημάτων και χρήστες με υψηλές 
απαιτήσεις. 
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> MYTILINEOS
ΣΥΜΒΑΣΗ €35,66 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΏΝ
Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SES BU), υπέγραψε σύμβαση με 
την Georgian State Electrosystem JSC (GSE), 
για την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών Υψη-
λής Τάσης 220/110 kV και την επέκταση Υπο-
σταθμών 500 kV και 400 kV ενός υπάρχοντος 
σταθμού μετατροπής στην Γεωργία. Αυτό είναι 
το πρώτο έργο για την Mytilineos στη χώρα και 
στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. 
Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να 
ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών, συμπληρωμα-
τικά των 24 μηνών της περιόδου εγγύησης και 
η συμβατική αξία για την Mytilineos ανέρχε-
ται σε €35,665 εκατ. Η Γεωργία έχει εξασφα-
λίσει χρηματοδότηση από την KfW. Η σύμβα-
ση με την Mytilineos αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
του "Open Program Extension Transmission 
Network Georgia II", προκειμένου να βελτιστο-

ποιηθεί η ροή φορτίου, να αυξηθεί η ικανότη-
τα μεταφοράς και να βελτιωθεί η αξιοπιστία του 
δικτύου μεταφοράς της χώρας. 

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος, CEO, 
Μytilineos

> HOLCIM
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΟΜΙΛΟΥ
Την νέα εταιρική ταυτότητα του ομίλου, 
παρουσιάζει η Holcim, η οποία συνενώ-
νει όλες τις εμπορικές επωνυμίες της, με 
σκοπό να χτίσει την πρόοδο για τον άνθρω-
πο και τον πλανήτη. Παραμένοντας στην 
πρώτη γραμμή των "πράσινων" λύσεων 
δόμησης, η Holcim δεσμεύεται να διαδρα-
ματίσει ουσιαστικό ρόλο, για την επιτάχυν-
ση της μετάβασης του κόσμου μας σε ένα 
μέλλον με καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άν-
θρακα και χωρίς αποκλεισμούς.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Η Holcim, όπως αναφέρει, συνενώνει 
μερικές από τις πιο αξιόπιστες επωνυμίες 
στον κλάδο, παγκοσμίως, συμπεριλαμβα-
νομένων των ACC, Aggregate Industries, 
Ambuja Cements, Firestone Building 
Products, Geocycle, Holcim και Lafarge. 
Όλες οι επιμέρους εταιρείες διατηρούν την 
ταυτότητα και την επωνυμία τους.
Η νέα επωνυμία του ομίλου είναι πλέον, 
γεγονός και το σύμβολο της μετοχής έχει 
αλλάξει σε HOLN (πρώην LHN).

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ  
ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Με τη νέα της ταυτότητα, η Holcim δίνει 
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο να κάνει 
τις πόλεις πιο "πράσινες" και τις υποδο-
μές πιο "έξυπνες", αλλά και να αναβαθμί-
ζει το βιοτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο, 
διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ποικιλία δο-
μικών υλικών χαμηλών εκπομπών άν-
θρακα, παγκοσμίως. Έχοντας ως στόχο 
να καταστεί εταιρεία καθαρού μηδενικού 
ισοζυγίου άνθρακα, η Holcim θέτει τη 
βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγι-
κής της και προάγει τις αρχές της κυκλι-
κής οικονομίας, ως ο παγκόσμιος ηγέτης 
στην ανακύκλωση. Εκσυγχρονίζει περαι-
τέρω τις δραστηριότητές της, βασιζόμενη 
στα δεδομένα και ενεργώντας με ευέλικτο 
τρόπο, προωθώντας παράλληλα την ανοι-
κτή καινοτομία.

> XIAOMI
ΑΝΤΛΕΙ $1,2 ΔΙΣ. ΜΕΣΏ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΏΝ

Η κινεζική εταιρεία κινητών τηλεφώνων, 
Xiaomi, θα αντλήσει $1,2 δισ. μέσω έκδοσης 
ομολόγων, σε μια εποχή που οι Αρχές διώ-
κουν τους τεχνολογικούς ομίλους της Κίνας.
Ειδικότερα, η Xiaomi θα εκδώσει ομόλογα αξί-
ας $800 εκατ. που λήγουν το 2031, με κουπόνι 
2,875% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα θα χρησιμο-
ποιηθούν για "γενικούς εταιρικούς σκοπούς”, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τις Αρχές. 
Παράλληλα, η εταιρεία θα εκδώσει πράσινα 
ομόλογα $400 εκατ., με κουπόνι 4,1%, ετησίως.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ
Η Xiaomi συνεχίζει να αναπτύσσεται παγκο-

σμίως και προσπαθεί να εισέλθει σε τομείς, 
όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.
Τον Μάρτιο, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις δι-
κές της δραστηριότητες ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων και θα επενδύσει $10 δισ. μέσα στα 
επόμενα 10 χρόνια.

ΕΝΤΑΣΗ ΤΏΝ ΕΛΕΓΧΏΝ
Η έκδοση ομολόγων από την εταιρεία έρχε-
ται, καθώς το Πεκίνο εντείνει τον έλεγχο στον 
τεχνολογικό τομέα. 
Τον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση έχει ει-
σάγει νομοθεσία σε τομείς, από το fintech, 
μέχρι το αντιμονοπώλιο και την προστασία 
δεδομένων.
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> TECS CAPITAL FUND
ΕΠΕΝΔΥΕΙ €160 ΧΙΛ. ΣΤΗΝ CYCLOPT PC  
- ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΑΚΟΜΑ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Την πρώτη επένδυση του έτους ανακοίνω-
σε το TECS Capital Fund της Venture Stories 
Partners, το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επι-
χειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), με ανα-
φορά την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη πε-
ριοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πρώτη επένδυση αφορά στην Cyclopt, 
εταιρεία που παρέχει λύσεις στον τομέα της 
ποιότητας λογισμικού - Quality as a Service 
(μοντέλο SaaS), βοηθώντας τις εταιρείες 
λογισμικού να αναπτύξουν και να διαχειρι-
στούν προϊόντα λογισμικού υψηλής ποιότη-
τας ευκολότερα, ταχύτερα και με μεγαλύτε-
ρη ασφάλεια.
"Το ύψος της επένδυσης είναι €160 χιλ. και 
στόχος είναι η Cyclopt να πιάσει κομβικούς 
και επιχειρηματικούς στόχους μέσα στον 
επόμενο χρόνο. Αυτός είναι ο ορίζοντας", 
αναφέρει στο ΒnB Daily ο Αντώνης Ηλίας, 
ένας εκ των εταίρων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ CYCLOPT  
KAI H ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Στόχος της Cyclopt είναι να προσφέρει προ-
σαρμοσμένη ανάλυση 360ο λογισμικού, βά-
σει των ποιοτικών χαρακτηριστικών ISO / 
IEC 25010, με ελάχιστο κόστος και με ελάχι-
στη προσπάθεια. Μέσω της δυνατότητας των 
ομάδων να δώσουν προτεραιότητα στην αν-
θρώπινη εμπειρία, η λύση της Cyclopt επι-
τρέπει στους αλγόριθμους αιχμής, να διευ-
κολύνουν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις 
στην ανάπτυξη λογισμικού.
Η πλατφόρμα της Cyclopt αποτελεί μια δια-
δικτυακή εφαρμογή, η οποία ενσωματώνε-
ται στα μεγαλύτερα online αποθετήρια κώ-
δικα, όπως είναι το GitHub, το GitLab και 
το BitBucket, προσφέροντας στου πελάτες 
σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες, που στο-
χεύουν στη βελτιστοποίηση της διαδικασί-
ας παραγωγής λογισμικού και της συνεχούς 
παρακολούθησης της ποιότητας των παρα-
γόμενων προϊόντων.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ CYCLOPT 
– ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΥΡΏΠΗ
"Είχαμε προσφορές από πολλές εταιρεί-
ες, τις οποίες και αξιολογήσαμε ενδελεχώς. 
Ήταν κυρίως από την περιοχή μας και από 

την Β. Ελλάδα και αρκετές που είναι στην 
Αττική και άλλες περιφέρειες. Η Cyclopt πα-
ρουσίασε εξαιρετική ωριμότητα στο κομμάτι 
της τεχνολογίας, καθώς το δικό τους product, 
βασίζεται σε χρόνια συστηματικής έρευνας 
που έχει γίνει από τα στελέχη της εταιρείας. 
Επιπλέον, η εξαιρετική ομάδα και η επιχει-
ρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει η εται-
ρεία, καθώς μιλάμε για ένα προϊόν, το οποίο 
κατά την δική μας γνώμη, μπορεί να σταθεί 
από την πρώτη στιγμή στη διεθνή αγορά και 
συγκεκριμένα σε Ευρώπη και Αμερική. Με 
την επένδυση του TECS Capital Fund, η εται-
ρεία στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω 
επιχειρηματικών και τεχνολογικών στόχων:
• ενίσχυση της ομάδας
• επιτάχυνση πωλήσεων και επαναλαμβα-

νόμενων εσόδων
• εξυπηρέτηση ενός πλούσιου χαρτοφυ-

λακίου γλωσσών προγραμματισμού και
• σταθερή πορεία για διεθνή ανάπτυξη"
αναφέρει.

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
"Για εμάς, η Cyclopt είναι έτοιμη να ανταγω-
νιστεί διεθνώς, επιτυγχάνοντας σημαντικούς 
στόχους. Είναι σήμερα μια από τις πιο υπο-
σχόμενες εταιρείες στο αναδυόμενο οικοσύ-
στημα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε βέβαιοι ότι 

η είσοδός τους στην αγορά κεφαλαίου, μέσω 
της επένδυσής μας, θα παρακινήσει και άλ-
λες εξαιρετικές startup και spin-off επιχει-
ρήσεις να εργαστούν σκληρά και να λάβουν 
τις σωστές αποφάσεις για να ακολουθήσουν 
αυτό το μονοπάτι ανάπτυξης", τόνισε ο Σωτή-
ρης Σιάγας, εταίρος του TECS Capital Fund.

ΒΕΛΤΙΏΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
"Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την 
επένδυση, προκειμένου να επιταχύνουμε 
την επέκταση της ομάδας μας με ταλαντού-
χα άτομα, να παρέχουμε ακόμα πιο καινο-
τόμες υπηρεσίες για την καλύτερη αξιολό-
γηση της ποιότητας του λογισμικού και να 
βοηθήσουμε τους πελάτες μας, να παρακο-
λουθούν και να βελτιστοποιούν τη διαδικασία 
ανάπτυξης του λογισμικού τους. Επιπλέον, 
σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τη στρατηγική 
μάρκετινγκ και πωλήσεων, προκειμένου να 
επεκτείνουμε την πελατειακή μας βάση και 
να θέσουμε την πλατφόρμα μας σε περισσό-
τερες εταιρείες λογισμικού", σημείωσε ο Δρ. 
Μιχάλης Παπαμιχαήλ, CEO της Cyclopt.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
Επιπλέον, ο κ. Ηλίας υπογράμμισε ότι, το 
TESC Capital Fund υλοποιεί το επενδυ-
τικό πλάνο, στο οποίο είχε αναφερθεί στο 
BNB Daily στις 22/12 ο Θεόφιλος Μυλω-
νάς, εταίρος με αρμοδιότητες Technology 
Management. "Συνεχίζουμε απρόσκοπτα 
να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πλάνο, με 
στόχο τις 15 επενδύσεις έως το 2023".

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ  
3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σε ό,τι αφορά τα επόμενα πλάνα του TECS 
Capital Fund,  ο κ. Ηλίας εξηγεί ότι, μετά από 
πολλούς μήνες επαφών με πολλές start ups 
και spin off εταιρείες, το fund είναι σε διαδι-
κασία τελικών συζητήσεων με τουλάχιστον 
3 εταιρείες από Θεσσαλονίκη και Β. Ελλάδα, 
επενδύσεις που πρόκειται να ολοκληρω-
θούν μέχρι τέλος του χρόνου.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Αντώνης Ηλίας, Partner, TECS Capital Fund

https://www.bnbdaily.gr/issues/AF0504DB-3700-452B-A0D2-5AC7F8151D14.pdf
https://www.bnbdaily.gr/issues/AF0504DB-3700-452B-A0D2-5AC7F8151D14.pdf
https://www.bnbdaily.gr/issues/AF0504DB-3700-452B-A0D2-5AC7F8151D14.pdf
mailto:stella%40notice.gr%20?subject=
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> BnSHIPPING
ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΝΕΏΝ ΠΛΟΙΏΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Σημαντική αύξηση παραγγελιών νέων πλοί-
ων καταγράφουν τα νοτιοκορεατικά ναυπη-
γεία στο α' εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με 
το πρακτορείο Yonhap, που αναφέρει επτα-
πλάσια αύξηση για το εν λόγω διάστημα, έχο-
ντας επιτύχει περισσότερους από τους μισούς 
από τους στόχους παραγγελιών για το έτος.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΕΑΣ 
ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που 
παρείχε η Clarkson Research Service, στο 
πρώτο εξάμηνο τα ναυπηγεία της Νότιας Κο-
ρέας έκλεισαν νέες παραγγελίες, συνολικής 
χωρητικότητας 10,47 εκατ. CGT, πάνω από 
επτά φορές περισσότερες σε σύγκριση με τα 
1,35 εκατ. CGT το προηγούμενο έτος.
Τα κινεζικά ναυπηγεία έλαβαν παραγγελί-
ες για 10,59 εκατ. CGT κατά την ίδια περίοδο.
Η διαφορά μεταξύ των ναυπηγείων της Νό-
τιας Κορέας και των κινεζικών ναυπηγείων, 
όσον αφορά στις νέες παραγγελίες κατά το 
πρώτο εξάμηνο, είναι 120.000 CGT, τα οποία 
ισοδυναμούν με δύο πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων 15.000 TEUs.
Οι παγκόσμιες νέες παραγγελίες τους πρώ-
τους έξι μήνες του έτους σημείωσαν σχεδόν 
τριπλάσια αύξηση, φτάνοντας τα 24,02 εκατ. 
CGT, σε σύγκριση με τα 8,24 εκατ. CGT πριν 
από έναν χρόνο, το οποίο είναι το υψηλότερο 
επίπεδο από το 2014. Σημειώνεται ότι οι νέες 
παραγγελίες στα κινεζικά ναυπηγεία αντιπρο-
σωπεύουν το 44%, ενώ εκείνες στα νοτιοκο-
ρεατικά το 43,6% επί του συνόλου.

Οι ναυπηγικές εταιρείες της Νότιας Κορέας 
εξασφάλισαν την εν λόγω περίοδο, νέες πα-
ραγγελίες για:
• 16 LNG carriers
• 42 πετρελαιοφόρα
• 52 LPG carriers
• 81 containerships

ΣΤΟ 92% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Η KSOE
Η Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 
Co. (KSOE) έλαβε νέες παραγγελίες για 156 
πλοία και δύο υπεράκτιες εγκαταστάσεις, αξί-
ας $13,8 δισ, επιτυγχάνοντας περίπου το 92% 
του ετήσιου στόχου των $14,9 δισ.

38 ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ DSME
Οι νέες παραγγελίες του πρώτου εξαμή-
νου της Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co., αξίας $5,5 δισ., αντιπρο-
σώπευαν το 71,4% του ετήσιου στόχου των 
$7,7 δισ, λαμβάνοντας νέες παραγγελίες για 
38 πλοία.
Επιπλέον, η Samsung Heavy Industries πέ-
τυχε το 65% του ετήσιου στόχου των $9,1 δισ, 
κερδίζοντας νέες παραγγελίες για 48 πλοία.

> ENTERPRISE GREECE
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΏΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ
Για τη συμβολή της στην εξωστρέφεια των 
ελληνικών επιχειρήσεων, βραβεύτηκε η 
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.), στην απονομή των επιχειρηματι-
κών βραβείων "Diamonds of the Greek 
Economy 2021".
Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Γραμμα-
τέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, 
Ιωάννης Σμυρλής, ο οποίος δήλωσε: "Η 
Enterprise Greece αποτελεί μία νέα δομή 
στη λογική του one-stop shop και συνι-
στά την αιχμή του δόρατος της πύλης της 
εξωστρέφειας της χώρας, παρουσιάζο-
ντας ήδη, τα πρώτα σημαντικά αποτελέ-
σματα, τόσο στον τομέα των εξαγωγών, 
όσο και στην προσέλκυση επενδύσεων".
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. 
Σμυρλής, είχε την ευκαιρία να απονείμει 
και ο ίδιος βραβεία σε τέσσερις σημαντι-
κές, ελληνικές εταιρίες, οι οποίες ξεχώρι-
σαν τη χρονιά που μας πέρασε, για το έργο 
τους. Πρόκειται για τις εταιρείες:
• Cenergy Holdings (Σωληνουργεία 

Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια)
• VITEX
• VIANEX
• Intercomm Foods
 

Ιωάννης 
Σμυρλής,  
Γενικός 
Γραμματέας 
Διεθνών 
Οικονομικών 
Σχέσεων & 
Εξωστρέφειας, 
Υπουργείο 
Εξωτερικών, 
Πρόεδρος  
της Enterprise 
Greece

> VOLKSWAGEN
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
€502 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
Το ενδεχόμενο να αναλάβει νομική 
δράση εναντίον προστίμου ύψους 
€502 εκατ. που δέχθηκε από την 
αντιμονοπωλιακή αρχή της Ε.Ε., 
επεξεργάζεται η Volkswagen.
Η γερμανική εταιρεία ανέφερε 
πως, το πρόστιμο που της επιβλήθηκε για τε-
χνικές συνομιλίες, σχετικά με την τεχνολογία 
εκπομπών ρύπων με άλλες αυτοκινητοβιομη-

χανίες, θέτει ένα αμφισβητούμενο 
προηγούμενο.
"Η Κομισιόν εισέρχεται σε νέα δι-
καστικά εδάφη, διότι μεταχειρίζε-
ται για πρώτη φορά, τη συνεργασία 
σε τεχνικά θέματα, ως μια παραβί-

αση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας”, τό-
νισε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά 
την επιβολή του προστίμου.
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> RADISSON HOTEL GROUP
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ RADISSON INDIVIDUALS  
- ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΟ ΚΟΛΏΝΑΚΙ ΤΟ 2022
Μια ακόμα προσθήκη στο ξενοδοχειακό του 
portfolio πραγματοποιεί το Radisson Hotel 
Group στην ελληνική αγορά, ενσωματώνοντας 
το πρώτο νέο μέλος της Radisson Individuals, 
το Anda Hotel Athens, στο Κολωνάκι και συ-
γκεκριμένα στην οδό Βουκουρεστίου.
Πιο συγκεκριμένα, η νέα προσθήκη στο 
portfolio, Radisson Individuals, που αποτε-
λεί το νέο συμπληρωματικό σήμα στο σύνο-
λο των brands του ομίλου που λανσαρίστηκε 
στην Ευρώπη το 4ο τρίμηνο του 2020, σημα-
τοδοτεί την πρώτη ιδιοκτησία της Radisson 
Individuals στην Ελλάδα.

"ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"
Όπως είχε τονίσει στο BnB Daily o Elie 
Milky, Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ανά-
πτυξη στην Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρι-
κή και Τουρκία, το πλάνο επέκτασης του 
Radisson Hotel Group στην Ελλάδα,  συ-
νεχίζεται κανονικά,  χωρίς μεταβολή παρά 
την πανδημία. “Όχι απλώς δεν έχει ανακο-
πεί, αντιθέτως, έχει ενδυναμωθεί περαιτέ-
ρω η δέσμευσή μας προς την κατεύθυνση 
υλοποίησής του”, αναφέρει, τονίζοντας ότι το 
άνοιγμα του νέου Radisson Blu Resort στην 
Σαντορίνη, το οποίο έχει προγραμματιστεί 
εντός του καλοκαιριού, σηματοδοτεί και την 
εν λόγω υλοποίηση του στρατηγικού πλά-
νου ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. “Ήδη, 
έχουμε ανακοινώσει την είσοδό μας από το 
προηγούμενο έτος, με τη λειτουργία δύο ξε-
νοδοχειακών μονάδων στην Αθήνα και την 
Κρήτη”, ανέφερε.

ANDA HOTEL ATHENS
Το Anda Hotel Athens, μέλος της Radisson 
Individuals, που θα ανοίξει για το κοινό και 
τους επισκέπτες στο δεύτερο τρίμηνο του 
2022, θα είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, 
το μοναδικό επώνυμο boutique ξενοδοχείο 
στην οδό Βουκουρεστίου, το οποίο, πρόκει-
ται να στεγαστεί σε ένα πρώην δημόσιο κτί-
ριο της δεκαετίας του 1960, που ανακαινί-
στηκε από το βραβευμένο ελληνο-σουηδικό 
αρχιτεκτονικό γραφείο, OOAK Architects.
Το επταώροφο ξενοδοχείο θα διαθέτει 24 
ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, συμπερι-
λαμβανομένης και μιας προεδρικής σου-

ίτας. Όλα τα δωμάτια έχουν σχεδιαστεί με 
υλικά υψηλής ποιότητας που προέρχονται 
από την Ελλάδα, ενώ ακόμη, το ξενοδοχείο 
ενσωματώνει πράσινη πρόσοψη, που λει-
τουργεί ως φίλτρο μόνωσης και ιδιωτικότη-
τας από το εξωτερικό περιβάλλον της πόλης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το ξενοδοχείο θα προσφέρει στους επισκέ-
πτες του:
• Μοντέρνο εστιατόριο και μπαρ στο ισόγειο
• Αίθουσα πρωινού στον ημιώροφο
• Ρrivate dining υπηρεσίες

MILKY: ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΕ  
Ν. ΕΥΡΏΠΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΟ
"Ανταποκρινόμενοι στις νέες τάσεις και απαι-
τήσεις του κλάδου, που διαρκώς μεταβάλλεται 
και εξελίσσεται, δημιουργήσαμε το νέο σήμα, 
Radisson Individuals, θέλοντας έτσι, να απα-
ντήσουμε στις νέες ανάγκες των επισκεπτών και 
των συνεργατών μας. Η Radisson Individuals 
συμπληρώνει τέλεια την ομπρέλα των εννέα 
ξεχωριστών brands του Ομίλου, επιτρέποντας 
έτσι, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την παρου-
σία μας στην Ν. Ευρώπη, την Μεσόγειον όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή πέραν αυτής", σημείω-
σε ο Elie Milky, Αντιπρόεδρος του Radisson 
Hotel Group και αρμόδιος για την Ανάπτυξη.

GLI: ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από την πλευρά του, ο Kamal Nazha, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της GLI Capital, τόνισε ότι, 
"δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή για την 
GLI Capital, να αποδείξει τη δέσμευσή της στην 
ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλά-
δα, μιας χώρας που έχει επιδείξει ισχυρά θε-
μέλια σε αυτή τη βιομηχανία. Σε συνέχεια της 
επιτυχούς υλοποίησης του project δημιουρ-
γίας πολυκατοικιών, είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο μας, 
αναλαμβάνοντας το πρώτο μας ξενοδοχείο".

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Elie Milky, Αντιπρόεδρος, Radisson Hotel Group και αρμόδιος για την Ανάπτυξη, Kamal Nazha, 
Διευθύνων Σύμβουλος, GLI Capital

mailto:stella%40notice.gr%20?subject=
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> HELLAS DIRECT
XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ €15 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΠ

Η Hellas Direct ανακοίνωσε την υπογραφή 
δανείου ύψους €15 εκατ. από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η χρημα-
τοδότηση χρέους - η πρώτη του είδους της 
που παρέχεται σε κυπριακή εταιρεία από την 
ΕΤΕπ - έχει σχεδιαστεί, για να υποστηρίξει 
την εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξή της, 
στην αύξηση των πωλήσεών της και την επέ-
κταση της πελατειακής της βάσης, και είναι 
μέρος του συνόλου των €32 εκατ. που συ-
γκέντρωσε στον τελευταίο γύρο χρηματοδό-
τησης η ασφαλιστική εταιρεία.

Η ΠΡΏΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
"Είμαστε πραγματικά περήφανοι που η 
Hellas Direct είναι η πρώτη κυπριακή εται-
ρεία που υποστηρίζεται μέσω χρηματοδό-
τησης επιχειρηματικού χρέους από την 
ΕΤΕπ. Η επένδυση της τράπεζας σημαίνει 
πολλά για εμάς, καθώς ετοιμαζόμαστε να 
επεκτείνουμε το επιχειρηματικό μας μο-
ντέλο εκτός συνόρων και να ακολουθήσου-
με μία πιο επιθετική στρατηγική εξαγοράς 
στην περιοχή", δήλωσε ο Αλέξης Πανταζής, 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Από την πλευρά της, η Lilyana Pavlova, 
Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδια για την 
Κύπρο, δήλωσε ότι, "η ΕΤΕπ παραμένει 
δεσμευμένη στη στήριξη επενδύσεων και-
νοτομίας και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας. Η ΕΤΕπ είναι στην ευ-

χάριστη θέση να προσφέρει στήριξη €15 
εκατ. για την ενίσχυση της ανάπτυξης, με 
όχημα την καινοτόμο ψηφιοποίηση, από 
την Hellas Direct, την κορυφαία ασφαλι-
στική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή – τη 
μεγαλύτερη στήριξη που έχουμε παράσχει 
ποτέ, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
στην Κύπρο".

> TÜV HELLAS
EΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ

Σε συνέχεια των επιθεωρήσεων που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, 
πιστοποιήθηκε εκ νέου, η συμμόρφωση και η 
εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, σε σχέση 
με την αποτελεσματική διαχείριση των έργων 
που της ανατίθενται.
Η Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President 
System Certification της TUV HELLAS (TUV 
NORD), δήλωσε: "Ο ρόλος της ΕΡΓΟΣΕ είναι 
κομβικός για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρο-
νισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώ-
ρας, που άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με τις υποδομές και την ανάπτυξη της χώρας. 
Η επαναπιστοποίηση της ΕΡΓΟΣΕ,  σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, αποτε-
λεί τεκμήριο πολυετούς δέσμευσης της διοί-
κησης για οργάνωση και ευθυγράμμιση με 
εταιρικούς σκοπούς και στόχους".
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Βίνης, Πρόε-
δρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡ-

ΓΟΣΕ, ανέφερε ότι, "η επαναπιστοπoίηση του 
εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας της 
ΕΡΓΟΣΕ με το πρότυπο 9001:20015 επιβεβαι-
ώνει ότι η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ προχωρά με 
συνέπεια σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, 

ώστε να υλοποιήσει τους στρατηγικούς στό-
χους και το όραμα της εταιρείας, παρέχοντας 
εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης σιδη-
ροδρομικών έργων, καθώς και άλλων μεγά-
λων έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο". 
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Σε μονομαχία για δύο, ο ένας εκ των οποί-
ων έχει επενδυτική προϊστορία στην Ελλά-
δα, εξελίσσεται ο διαγωνισμός για την εξαγο-
ρά της ΔΕΠΑ Υποδομών, το 65% της οποίας 
πωλείται από το ΤΑΙΠΕΔ και το 35% από τα 
ΕΛΠΕ. Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών 
έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου, και 
αναμένεται να καταθέσουν φακέλους ο τσε-
χικός όμιλος EPH (μέσω της EP Investments 
Advisors) και η ιταλική Italgas.
Στο πρώτο σχήμα συμμετέχει και η Emma 
Capital, η τσεχική εταιρεία διαχείρισης επεν-
δύσεων, που είχε ενδιαφερθεί για την MIG 
και την Vivartia, ενώ έχει τοποθετηθεί και 
στην ελληνική αγορά εμπορίας φαρμάκων.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΗ ΟΙ ΑΛΛΟ ΤΡΕΙΣ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, θα απέ-
χουν από τη διαδικασία οι άλλοι τρεις όμιλοι, 
που έχουν περάσει στη δεύτερη φάση, και ει-
δικότερα η αμερικανική KKR, η αυστραλιανή 
Macquarie και η κινεζική κοινοπραξία Sino-
CEE Fund & Shanghai Dazhong.

Η ΕΡΗ
Η τσεχική EPH είναι ένας από τους ισχυρότε-
ρους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης και 
ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Daniel 

Kretinsky, ο οποίος συνδέεται φιλικά με τον 
ισχυρό άνδρα της Emma Capital, Jiří Šmejc. 
Το 2020 είχε τζίρο 8,5 δισ. ευρώ και EBITDA 
2,1 δισ.

Η ITALGAS
Αντίπαλός της είναι η Italgas, ο όμιλος δια-
χείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
που αποσχίστηκε από την ιταλική Snam και 
έχει ως βασικό μέτοχο την CDP Reti SpA, που 
ελέγχεται από το ιταλικό δημόσιο, ενώ μειο-
ψηφικό ποσοστό ελέγχει η κινεζική State Grid 
(γνωστή στην Ελλάδα από τη θέση της στον 
ΑΔΜΗΕ). Το 2020 ειχε κύκλο εργασιών 1,44 
δισ. ευρώ.

> BnENERGY
EMMA CAPITAL ΜΕ EPH ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ 
ITALGAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΏΝ

> BnSHIPPING
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΏΗ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

> ALPHA BANK
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η 
ΑΜΚ ΤΏΝ €800 ΕΚΑΤ.

Jiří Šmejc - Daniel Kretinsky

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του με-
τοχικού κεφαλαίου των €800 εκατ., συμπε-
ριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο, με κατάργηση του δι-
καιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετο-
χών και καταβολή μετρητών, όπως ανακοίνω-
σε η Alpha Bank.

ΠΏΣ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ
To διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες και 
έλαβε υπόψη την έκθεση του ορκωτού λογι-
στή για την πιστοποίηση της καταβολής του με-
τοχικού κεφαλαίου. Επίσης, διαπίστωσε την πι-
στοποίηση της καταβολής του ποσού των €800 
εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό της ονομα-
στικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 
€240 εκατ. και στο ποσό €560 εκατ., που πιστώ-
θηκε στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας με 
τίτλο "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο", σύμφωνα με τους όρους που ανα-
φέρονται στην από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων της Εταιρείας και στις από 24 Ιουνίου 2021, 
30 Ιουνίου 2021 και 6 Ιουλίου 2021 αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας". 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώ-
νει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό 
της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον, στο ποσό των 
€703.794.329,10, διαιρούμενο σε 2.345.981.097 
κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες 
μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΙΣΤΏΘΟΥΝ  
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών 
στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η 
ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους 
στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με 
νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.

Άρτεμις Σπηλιώτη

Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, 
ο Γιώργος Δαλακούρας, ένας από τους πιο 
σημαντικούς Έλληνες εφοπλιστές. Γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1938. Το 
1974 εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτής και στη συνέχεια 
επανεξελέγη το 1977 με την πα-
ράταξη της Νέας Δημοκρατί-
ας. Υπήρξε ένας από τους πρώ-
τους Έλληνες βουλευτές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου 
υπηρέτησε από τον Ιανουά-
ριο του 1981 έως τον Οκτώβριο του ίδιου 
χρόνου με την Νέα Δημοκρατία. Σπούδα-
σε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕΕ) και αφού έκανε τα πρώ-

τα του επαγγελματικά βήματα σε ναυτιλι-
ακά γραφεία, δημιούργησε και στη συνέ-
χεια μεγάλωσε σταδιακά το δικό του στόλο, 

ιδρύοντας και αναπτύσσοντας 
τη ναυτιλιακή εταιρία Dalex 
Shipping Co S.A. Εκτός από τη 
ναυτιλία, δραστηριοποιήθηκε 
επιχειρηματικά στον τουρισμό 
και στην αγορά των ακινήτων. 
Το 2004 ανέλαβε πολιτικός δι-
οικητής του Αγίου Όρους, θέση 
την οποία και υπηρέτησε με 

επιτυχία για έξι χρόνια. Ένθερμος οπαδός 
της ΑΕΚ, ήταν πάντοτε ενεργός φίλος της 
και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της, 
πρωτοστατούσε στην ανάταξή της.

Bασίλης 
Ψάλτης, CEO, 
Alpha Bank
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> ΠΣΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ 51,1% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ  
- ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΞΕΧΏΡΙΣΑΝ
Αύξηση 51,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανο-
μένων των πετρελαιοειδών και ανήλθαν σε €3,22 δισ., σύμφωνα με 
στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι σχεδόν στο ήμι-
συ, καθώς ανήλθαν στα €2,22 δισ. από €1,76 δισ., δηλαδή αυξήθηκαν 
κατά €465 εκατ. ή κατά 26,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ με-
γάλη σημασία που διαδραματίζει η αλματώδης αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 239%.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ...ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, "με τις συνθήκες στην παγκόσμια οικονο-
μία να έχουν εισέλθει σε τροχιά ομαλοποίησης, ύστερα από ένα μεγά-
λο διάστημα ανισορροπίας εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, 
οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να 
ανακτήσουν τον βηματισμό τους και να διευρύνουν το αποτύπωμά τους 
στις διεθνείς αγορές". Καταλυτικό ρόλο στη θεαματική ανάκαμψη των 
ελληνικών εξαγωγών έπαιξαν οι κλάδοι των:
• Πετρελαιοειδών & καυσίμων 

(+239%)
• Βιομηχανικών (+29,8%)

• Τροφίμων (+13,5%)
• των Μηχανημάτων (+43,5)

Σημειώθηκε ωστόσο ότι το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 43,9% 
και διαμορφώθηκε στα €1,67 δισ. 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σχολιάζοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, η Πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, δήλωσε, με-
ταξύ άλλων, ότι, "οι επιδόσεις των τελευταίων μηνών αποδεικνύουν τις 
τεράστιες δυνατότητες που ενσωματώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες μπορούν να πετύχουν ακόμη περισσότερα με την κατάλληλη στή-
ριξη. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια, και ελπίζουμε 
πως το μικρό θαύμα μπορεί και πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος της 
εθνικής οικονομίας, της απασχόλησης και των εισοδημάτων".

ΑΝΑΚΟΠΗΚΕ Η ΠΤΏΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, κατά την περίοδο Φεβρουαρί-
ου-Μαίου, ανέκοψε την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια των προ-
ηγούμενων μηνών, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών 
της χώρας για το πρώτο πεντάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγω-
γές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 24,3% 
και ανήλθαν σε €15,20 δισ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλ-
θαν σε €11,3 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 19,4%.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΏΝ ΕΞΑΓΏΓΏΝ ΑΝΑ ΓΕΏΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή τον 
Μάιο του 2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις 
χώρες της Ε.Ε. κατά 39,6%, ενώ και προς τις Τρίτες Χώρες. καταγρά-
φεται τεράστια άνοδος της τάξης του 67,4%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρε-
λαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται. Οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση 
προς τις Χώρες της Ε.Ε. κατά 34,1%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες, άνο-
δο μόλις κατά 12,7%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρί-
ου-Μαΐου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώ-
ρες της Ε.Ε. (17,9%), ενώ προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκε σημαντι-
κά (32,7%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο 
προς τις Χώρες της Ε.Ε. κατά 21,7% και μικρότερη αυτή τη φορά. άνο-
δο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 14,9%.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΏΝ ΚΛΑΔΏΝ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
Εξετάζοντας το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2021, διψήφια άνο-
δο καταγράφουν σχεδόν όλοι οι κλάδοι:

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

mailto:makis%40notice.gr%20?subject=
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> ADECCO
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 
ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Σύμφωνα με τον όμιλο Adecco, οι κυβερ-
νήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, παρέ-
χοντας το πλαίσιο που θα κινητοποιήσει τον 
επιχειρηματικό κόσμο, να αλλάξει στρατη-
γική στον τρόπο διαχείρισης των ταλέντων 
και να περάσει από τη λογική του αναπλη-
ρώσιμου ανθρώπινου δυναμικού, σε αυτή 
του αναπτυσσόμενου ανθρώπινου δυναμι-
κού, είτε παρέχοντας φορολογικά κίνητρα 
σε επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν τις δε-
ξιότητες των ανθρώπων τους, ή καθιερώ-
νοντας επιδοτήσεις εκπαίδευσης.
Ο Alain Dehaze, Διευθύνων Σύμβουλος 

του ομίλου Adecco, συμμετείχε σε μια από 
τις κλειστές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της 
Συνόδου Κορυφής και υποστήριξε την ανά-
γκη αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμι-
κού και δήλωσε ότι: 
"Η επανάσταση στην αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων απαιτεί δράσεις που δεν περιο-
ρίζονται στα μέτρα οικονομικής στήριξης 
που ενίσχυσαν εταιρείες και εργαζόμε-
νους κατά το πρώτο διάστημα της κρίσης. 
Απαιτεί λύσεις, για την εφαρμογή των οποί-
ων χρειάζεται η συνεργασία και συνδρομή 
πολλών μερών".

Alain Dehaze, Διευθύνων Σύμβουλος, 
όμιλος Adecco

> ΚΏΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΧΏΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ"
Η Κωτσόβολος διακρίθηκε, στο πλαίσιο του 6ου 
Hellenic Responsible Business Awards, με 
δύο χρυσά βραβεία για το πρόγραμμα "Τεχνο-
λογία Χωρίς Εμπόδια", στις κατηγορίες Purpose 
και Προσβασιμότητα. Όπως αναφέρει η εται-
ρεία στην ανακοίνωση της, σκόπος του συγκε-
κριμένου προγράμματος είναι να ενδυναμώσει 
τους ανθρώπους για μία καλύτερη ζωή.
 

Ειρήνη Χούντα, CSR & Sponsorship Expert, Κωτσόβολος - Dixons South East Europe, Βάνα Δολμέ, 
Creative Supervisor, Κωτσόβολος - Dixons South East Europe

> DANSKE BANK
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2021

Η Danske Bank αναβάθμισε τις εκτιμήσεις 
για τα καθαρά κέρδη του 2021, μετά από τις 
χαμηλότερες του αναμενόμενου χρεώσεις 
για απομειώσεις δανείων και της υψηλότε-
ρης πελατειακής δραστηριότητας.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, τώρα, 
αναμένει καθαρά κέρδη, υψηλότερα των 12 
δισ. κορόνων ($1,9 δισ.) το 2021, υψηλότερα 
από τις προηγούμενες εκτιμήσεις που έκα-
ναν λόγο για 9-11 δισ. κορόνες.

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
"Προσαρμόζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 

έτος, βασισμένοι στις χαμηλότερες του ανα-
μενόμενου χρεώσεις απομείωσης -εξαιτί-

ας της ταχύτερης από την αναμενόμενη μα-
κροοικονομική ανάκαμψη- καθώς και από 
την υψηλότερη πελατειακή δραστηριότη-
τα”, πρόσθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Danske Bank, Carsten Egeriis.
Οι προκαταρκτικές χρεώσεις της Danske για 
τις απομειώσεις β΄ τριμήνου, θα διαμορφω-
θούν στα 200 εκατ. κορόνες, πρόσθεσε, χα-
μηλότερα από τις 745 εκατ. κορόνες που ανέ-
μεναν οι αναλυτές, ενώ για τα καθαρά κέρδη 
της συγκεκριμένης περιόδου αναμένει 2,8 
δισ. κορόνες σε σχέση με την εκτίμηση των 
αναλυτών για  2,5 δισ. κορόνες. 

Carsten 
Egeriis, CEO, 
Danske Bank
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> Θ. ΤΡΥΦΏΝ (ΠΕΦ)
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, από το βήμα του 
Economist, ανέφερε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, 
τα οποία θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάκαμψη, 
είναι η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη με-
τάβαση. Ο ίδιος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση των επι-
χειρήσεων με την κοινωνία, τονίζοντας πως, ιδιωτικός και δημόσι-
ος τομέας πρέπει να συνεργαστούν, προκειμένου να εμπλουτίσουν 
τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω ευρύτερων συνερ-
γειών που στόχο έχουν τη διά βίου μάθηση. Ο ίδιος τόνισε πως είναι 
χρέος των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς 
με την κοινωνία και να εξασφαλίσουν την κοινωνική πρόοδο και ευ-
ημερία, αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργώντας 
νέες, καλά αμειβόμενες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στα θετικά δεδομένα που επιτρέπουν την 
εξαγωγή του συμπεράσματος πως η χώρα κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Υπογράμμισε πως η χώρα αποκτά τα κατάλληλα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που θα της επιτρέψουν την ενίσχυση της βιομη-
χανικής παραγωγής, την υλοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ καίρια σημα-
σία έχει η επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης και η επιτάχυνση 
των θετικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει 
η ελληνική κυβέρνηση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθούν κλαδικές πο-
λιτικές ενίσχυσης τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως η ελλη-

νική φαρμακοβιομηχανία, που εμφανίζουν σημαντική προστιθέμενη 
αξία για την οικονομία και την κοινωνία, σε όρους επενδυτικής δυ-
ναμικής, απασχόλησης και ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
η αξιοποίηση και η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανά-
καμψης - με τη συμβολή της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου να εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική - δημιουργούν τις κατάλληλες εκείνες συν-
θήκες για την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της 
χώρας στο 15%, η οποία θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνι-
κή πρόοδο και ευημερία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τρύφων σημείωσε πως, εφό-
σον πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, τότε η χώρα θα μπορέσει 
να καταγράψει ισχυρούς, σταθερούς, βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης για όλους, η οποία θα "αγκαλιάζει" την κοινωνία και τις επιχει-
ρήσεις και θα φέρει στο προσκήνιο μια Ελλάδα ψηφιακή, σύγχρονη, 
με εξελιγμένη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως, χωρίς μεγάλες 
κοινωνικές ανισότητες.

> MODERNA
ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΕΜΒΟΛΙΟ MRNA ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ

 Μετά τη θεαματική επιτυχία της τεχνολογίας 
mRNA στην πρόληψη της CΟVID-19, η αμε-
ρικανική, Moderna, επιχειρεί να εφαρμό-
σει την ίδια προσέγγιση για την πρόληψη της 
εποχικής γρίπης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 
ξεκίνησε τη Φάση Ι των κλινικών δοκιμών 
ενός εμβολίου mRNA, που θα προλαμβάνει 
τέσσερα στελέχη γρίπης, τα οποία έχει στοχο-
ποιήσει για φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας. Περίπου 180 ενήλικες αναμένεται να 
συμμετάσχουν στην τυχαιοποιημένη προκα-
ταρκτική μελέτη. Όπως αναφέρει η Moderna 
στην ανακοίνωσή της, απώτερος στόχος είναι 

η ανάπτυξη "συνδυαστικού" εμβολίου, που 
θα χορηγείται σε ετήσια βάση και θα προλαμ-
βάνει τη γρίπη, την CΟVID-19 και δύο ακό-
μα ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγη-
μα, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) 
και τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (HMPV).

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
H εταιρεία δεν διευκρινίζει στην ανακοίνω-
ση το επίπεδο προστασίας που θα προσφέρει 
το υποψήφιο αντιγριπικό εμβόλιο, ωστόσο ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna είχε 
δηλώσει τον Φεβρουάριο στο Forbes ότι, η 

αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να υπερ-
βαίνει το 90%.
Η αποτελεσματικότητα των σημερινών αντι-
γριπικών εμβολίων δεν υπερβαίνει το 70%, 
ενώ η σύνθεσή τους πρέπει να αποφασίζε-
ται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρ-
ξη της παραγωγής.



Από τη Στέλλα Αυγουστάκη, stella@notice.gr
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> CATRICE

ΝΕΑ LIMITED EDITION ΣΥΛΛΟΓΗ 
OVERNIGHT BEAUTY AID
Τη νέα limited edition συλλογή, Overnight 
Beauty Aid, παρουσιάζει η Catrice, με έξι 
vegan προϊόντα που περιέχουν ηρεμιστι-
κή και καταπραϋντική λεβάντα, διαθέσιμα 
από τα μέσα Ιουλίου 2021.

Relaxing Mist
Με το ζεστό, γήινο άρωμα σανταλόξυλου 
και λεβάντας, το αρωματικό σπρέι μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο και 
το σώμα.

Calming Face Serum Milk
Αυτός ο ορός γάλακτος είναι απαραίτη-
τος για μια ήρεμη και χαλαρωτική βραδι-
νή ρουτίνα ομορφιάς και μια υπέροχη υγιή 
επιδερμίδα. Με πρεβιοτικό και προβιοτικό 
σύμπλεγμα, παρέχει ενυδάτωση.

Repairing Leave In Hand Mask
Το βούτυρο καριτέ, το έλαιο λεβάντας και 
το ελαιόλαδο, επιδιορθώνουν τις ξηρές, 
σκασμένες περιοχές και χαρίζουν ευχάρι-
στο άρωμα. Απλώς, εφαρμόστε γενναιόδω-
ρη ποσότητα πριν πάτε για ύπνο, συνδυα-
στικά με ένα χαλαρωτικό μασάζ στα χέρια, 
και ξυπνήστε το πρωί με αισθητά απαλά και 
φροντισμένα χέρια.

Multipurpose Oil
Το λάδι πολλαπλών χρήσεων είναι ιδανι-
κό για καθημερινή χρήση σε όλο το σώμα. 
Τα έλαια που περιέχει θρέφουν και κατα-
πραΰνουν το δέρμα σε βάθος. Το αιθέριο 
έλαιο ylang ylang έχει επίσης, χαλαρωτι-
κό αποτέλεσμα και ευχάριστο γλυκό άρω-
μα λουλουδιών. Απλώς, απλώστε στις επι-
θυμητές περιοχές του δέρματος και κάντε 
απαλό μασάζ.

Restoring Overnight Lip Mask
Εφαρμόστε το πριν πάτε για ύπνο και κά-
ντε απαλό μασάζ στο ευαίσθητο δέρμα 
των χειλιών, για επιπλέον δόση φρεσκά-
δας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συμβου-
λή ομορφιάς: Ένα προϊόν peeling θα προ-

ετοιμάσει τέλεια τα χείλη για τη μάσκα και 
θα κάνει τα συστατικά να απορροφηθούν 
ακόμη καλύτερα.

Recovering Overnight Face Mask
Η μάσκα προσώπου Recovering Overnight 
δουλεύει καθόλη τη διάρκεια της νύκτας 
και χαρίζει στο δέρμα του προσώπου μα-
κράς διάρκειας φροντίδα. Το σκουαλένιο 
που περιέχει, ενυδατώνει εντατικά το δέρ-
μα, αφήνοντάς το αναζωογονημένο, ελαστι-
κό και λαμπερό το επόμενο πρωί.
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ΕΙΚΟΝΕΣ  
Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες των προϊόντων από το παρακάτω link: 
https://cloud.cosnova.com/index.php/s/1itEJApJYG2fLAb     
    
 

> LA ROCHE-POSAY

ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΕΚΚ ΑΓΚΑΛΙΑΖΏ
Ο όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, Αγκα-
λιάΖΩ, σε συνεργασία με τον Δήμο της Ηρωι-
κής Νήσου Ψαρών και της Ένωσης Μαστιχο-
παραγωγών Χίου, πραγματοποίησε τον Ιούνιο, 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα, Ενημέρωση 
και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Δέρματος και 
το Μελάνωμα, στους κατοίκους των Ψαρών & 
στους Μαστιχοπραγωγούς της Χίου.
Η εν λόγω εκδήλωση είχε σκοπό να ενημερώ-
σει τους κατοίκους για τον Καρκίνο του Δέρμα-
τος και το Μελάνωμα - σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία της ΕΜΥ, το νησί των Ψαρών 
δέχεται μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία τις περισσό-
τερες ώρες της ημέρας, καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους - ώστε η έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία να μην επιφέρει βλάβες στους κατοίκους 
των νησιών κατά τις βασικές επαγγελματικές 
τους δραστηριότητες.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Υποστηρικτής της εκδήλωσης η La Roche-
Posay, που, εκτός των προϊόντων φροντίδας της 
επιδερμίδας, C1 - Internal use, αναπτύσσει υπη-
ρεσίες και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών 
με καρκίνο. Oι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες των θε-
ραπειών κατά του καρ-
κίνου επηρεάζουν, τόσο 
το δέρμα, αλλά και τη 
ψυχολογία των ασθε-
νών.  To Ιαματικό Κέ-
ντρο La Roche-Posay 
σήμερα, θεωρείται το No 1 Δερματολογικό Ιαμα-
τικό Κέντρο στην Ευρώπη και υποδέχεται ετησί-
ως περίπου 8.000 ασθενείς από όλο τον κόσμο. 
Από το 2009 άνοιξε τις πύλες του και σε ογκο-
λογικούς ασθενείς, προσφέροντας ανακουφιστι-
κές θεραπείες που αποκαθιστούν την άνεση και 
την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων με καρκί-
νο. Μελέτες αυτές έδειξαν ότι το 82-98% αυτών 
των ασθενών, είχε σημειώσει σημαντική βελτί-
ωση μέχρι το τέλος των ιαματικών θεραπειών.
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> ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΑΓΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ 9% ΤΗΣ ELCA ΑΣΚΗΣΕ  
Η ESTEE LAUDER EUROPE

Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύ-
ει το 9% των μετοχών της ELCA. Η ELCA 
είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε 
το 2001, με σκοπό την πώληση και διανομή 
προϊόντων ομορφιάς στην Ελλάδα, Ρουμα-
νία, Βουλγαρία και Κύπρο.
Η ELCA, επί του παρόντος, ανήκει στον όμι-
λο Σαράντη, που κατέχει ποσοστό 49% και 
στην εταιρεία EL Europe, που κατέχει το 
υπόλοιπο 51%.
Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει 
κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες:
• Estee Lauder Hellas S.A. Cosmetics 

Distribution
• Εstee Lauder Bulgaria Eood 
• Estee Lauder Romania Srl., 
οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, Βουλγα-
ρία και Ρουμανία, αντίστοιχα.
Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Με-
τόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να 
αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA εως το 
100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κα-
τέχει ο όμιλος, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
της, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστά-
σεις της ELCA στις 30/6/2021, 30/6/2024 και 

30/6/2027, κατά 9%, 25% και 15%, αντίστοιχα.

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ELCA
Η στρατηγική του ομίλου, αναφορικά με την 
ELCA, είναι σταθερή και βασίζεται στους 
εξής άξονες:
• Αξιοποίηση της ρευστότητας που θα 

δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 
προς εξαγορές που ικανοποιούν τα κρι-
τήρια του ομίλου και που είναι ικανές 
να προσδώσουν συνέργειες και να συ-
νεισφέρουν στην κερδοφορία του 

• Υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπρο-
σώπευσης, που θα ενδυναμώσουν πε-
ραιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο 
του ομίλου

Όπως πάντα, η διοίκηση του ομίλου επικε-
ντρώνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού 
της πλάνου, εστιάζοντας στις στρατηγικές 
προϊοντικές κατηγορίες, στη γεωγραφι-
κή επέκταση, καθώς και στην περαιτέρω 
βελτίωση κόστους και αποδοτικότητας, με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία προστιθέμε-
νης αξίας για τους μετόχους. 

> PHILIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ 
STEAM&GO GC363
Η Philips συνεργάζεται, για την παρουσία-
ση του συστήματος ατμού Ρhilips Steam&Go 
GC363, με την Κόνι Μεταξά, η οποία θα παρου-
σιάσει το Σάββατο, 10 Ιουλίου στις 14:00, σε ένα 
IG live στο Instagram account της, όλα τα tips 
για #DressForSuccess looks.
Επιπλέον, όσοι συντονιστούν στο IG live, θα 
έχουν τη δυνατότητα, να λάβει μέρος στον δια-
γωνισμό που θα τρέξει κατά τη διάρκειά του, με 
σκοπό να κερδίσουν το πιο χρήσιμο accessoire 
του φετινού καλοκαιριού.

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Το σύστημα ατμού Philips Steam&Go GC363 
φρεσκάρει όλα τα ρούχα, απομακρύνοντας 
τις τσαλάκες στη στιγμή, χωρίς κόπο και χω-
ρίς τη χρήση σιδερώστρας. Το μόνο που χρει-
άζεται, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι, είτε να 
κρεμάσετε το ρούχο σας σε μια κρεμάστρα, 
αν πρόκειται για φόρεμα, σακάκι ή πουκάμι-
σο, είτε να το τοποθετήσετε οριζόντια σε στα-
θερή επιφάνεια, αν είναι π.χ. παντελόνι, και 
να το “steam-άρετε” με το Philips Steam&Go 
GC363, περνώντας το πάνω από το ρούχο. Έχει 
μικρό μέγεθος, χωράει σε κάθε βαλίτσα και με 
την αντιθερμική του τσάντα μπορείς να το απο-
θηκεύσεις και να το μεταφέρεις εύκολα. Το 
Philips Steam&Go GC363 απομακρύνει εύκο-
λα τις τσαλάκες ακόμα και από τα πιο δύσκολα 
ρούχα, όπως κοστούμια, υφάσματα με πιέτες, 
σακάκια, μάλλινα και είναι ιδανικό και ασφαλές 
για όλα τα είδη των υφασμάτων που σιδερώ-
νονται, χωρίς να καίγονται. Επιπλέον, ο ατμός 
απομακρύνει το 99,9% των βακτηριδίων και τις 
δυσάρεστες οσμές από τα ρούχα, έτσι ώστε τα 
outfits που δεν πλένονται συχνά, όπως παλτό 
και καλά φορέματα, να μπορούν να φρεσκαρι-
στούν, χωρίς καθαριστήριο.
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Με αύξηση 15,7% στον κύκλο εργασιών 
έκλεισε το α' εξάμηνο του 2021 για την Πα-
πουτσάνης, αύξηση που οδηγήθηκε κυρίως, 
από τα επώνυμα προϊόντα, εξαιρουμένων 
των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους 
και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας.
Οι εξαγωγές της εταιρείας Παπουτσάνης 
ανήλθαν σε €14,4 εκατ. το α' εξάμηνο του 
2021, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% 
του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγρά-
φοντας αύξηση 38% συγκριτικά με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι:

• 23% των συνολικών εσόδων προέρχε-
ται από πωλήσεις επωνύμων προϊό-
ντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό

• 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχεια-
κή αγορά

• 54% από παραγωγές προϊόντων για τρί-
τους και

• 15% από βιομηχανικές πωλήσεις 
σαπωνομαζών

ΙNFO - ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επώνυμα Προϊόντα
Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων αυξήθη-
καν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα
Η κατηγορία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2021, μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το τρέ-
χον εξάμηνο, η Ελλάδα συνεισέφερε περί-
που τα 2/3 των πωλήσεων της κατηγορίας, 
με τις εξαγωγές να καλύπτουν το υπόλοιπο, 
ενώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο η σχέ-
ση ήταν αντίστροφη.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, 
ιδιωτική ετικέτα)
Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε 
αύξηση 28% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 
του 2020. Η ανάπτυξη αυτή, προήλθε κυρί-
ως, από την περαιτέρω σημαντική διεύρυν-
ση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρεί-
ες του εξωτερικού (οι σχετικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2020) για την παραγω-
γή προϊόντων τους, συνεργασίες που έχουν 
ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν 
να αναπτύσσονται.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών
Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως σε 
εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 15%. Η ανά-
πτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρεί-
ας σαν έναν από τους βασικότερους προμη-
θευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή 
αγορά, στη συνεχή διεύρυνση του πελατολο-
γίου, αλλά και προσφερόμενης γκάμας προ-
ϊόντων. Η παράλληλη έναρξη διάθεσης των 
συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊό-
ντων πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώμα-
τος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμά-
ται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΟ
Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: 
"Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δια-
τηρήσαμε τους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης το πρώτο εξάμηνο του 2021 καθώς απο-
δεικνύουμε ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό πλάνο 
ανάπτυξης και μία αποτελεσματική επιχειρη-
ματική στρατηγική. Αν και το 2021 παραμέ-
νει ακόμα μία εξαιρετικά ρευστή χρονιά, με 
τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια λόγω της παν-
δημίας και της επακόλουθης αρνητικής επί-
δρασης της στον τουρισμό, αλλά και λόγω 

των αυξήσεων τιμών των πρώτων υλών, 
ενέργειας και μεταφορικών να διαμορφώ-
νει ένα περιβάλλον προκλήσεων, πιστεύ-
ουμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας, 
αλλά και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της 
Παπουτσάνης στους τομείς που δραστηριο-
ποιούμαστε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό"
Επιπλέον, ο επικεφαλής της εταιρείας υπο-
γραμμίζει ότι, έχοντας κυρίαρχες προτεραι-
ότητες τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και 
την εξωστρέφεια, η Παπουτσάνης συνεχίζει 
να υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο, εστι-
άζοντας παράλληλα, στη διαμόρφωση νέων 
εμπορικών πρωτοβουλιών, στην προώθηση 
των προϊόντων της και στην είσοδο της σε 
νέες κατηγορίες προϊόντων.
"Για το σύνολο του έτους και με βάση τις νέες 
συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη, εκτιμού-
με ότι θα επιτύχουμε ανάπτυξη άνω του 20% 
σε σχέση με πέρυσι".

> ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΟ +15,7% ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  
– ΜΕ +38% ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΏΓΕΣ

Μενέλαος Τασόπουλος, CEO, Παπουτσάνης
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White House restaurant:  
Ο Λευτέρης Λαζάρου και τα πιάτα που θα ζήλευαν οι Durrells

Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την σειρά The Durrells. 
Πρόκειται για μια γλυκόπικρη κωμωδία, βρετανικής παραγωγής, 
βασισμένη στα τρία αυτοβιογραφικά βιβλία του Gerald Durrell με 
τίτλο «Η οικογένειά μου και άλλα ζώα» και θέμα τα τέσσερα χρό-
νια παραμονής του ίδιου, της μητέρας του και των αδελφών του στο 
νησί της Κέρκυρας κατά τη δεκαετία του 1930 - αν δεν την έχετε 
δει, αναζητήστε την: θα πλημμυρίσει η οθόνη σας από ομορφιά και 
νοσταλγία.

Θα αναρωτηθείτε για ποιο λόγο σας το αναφέρω αυτό τώρα. Το φη-
μισμένο σπίτι των Durrells στο Καλάμι, στη βόρεια πλευρά του νη-
σιού είναι η έδρα του White House Restaurant κι αν βρεθείτε στο 
νησί πρέπει να προγραμματίσετε να το επισκεφτείτε, γιατί πρόκει-
ται για μια πραγματικά ειδυλλιακή καλοκαιρινή εμπειρία. Σε πρώτη 
φάση, θα έρθετε σε επαφή με αυτό που ο Durrell περιγράφει πολύ 
γλαφυρά ως επίγειο παράδεισο. Το κάνει, μάλιστα, με τόση αγάπη 
που ακόμη και σήμερα, ενώ έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια από 
την έκδοση του μυθιστορήματος, υπάρχει πολύς κόσμος που έρχε-
ται να τον ανακαλύψει και να τον απολαύσει. Ο δεύτερος λόγος που 
θα σας πείσει να έρθετε εδώ είναι καθαρά γαστρονομικός: το μενού 
του εστιατορίου, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της ιστορι-
κής κατοικίας, επιμελείται φέτος ο σπουδαίος Λευτέρης Λαζάρου.

Ο Καπετάνιος (εγώ έτσι τον φωνάζω) έχει επιλέξει για τους επισκέ-
πτες μερικά signature πιάτα του, απολύτως ταιριαστά με την αύρα 
του περιβάλλοντος χώρου, όπως το περίφημο καλαμάρι με πέστο 
βασιλικού και γλυκιά ντομάτα  σε τραγανή φωλιά πατάτας και το απο-
λαυστικό  ριζότο με σουπιά και το μελάνι της. Επηρεάστηκε  όμως 
και  από την πλούσια μαγειρική παράδοση της Κέρκυρας, οπότε 
στον κατάλογο θα βρείτε νέες προτάσεις όπως  το φιλέτο σκορπί-

νας μπουρδέτο, τη χορταστική Κερκυραϊκή παστιτσάδα με μοσχα-
ρίσια ελιά μπρεζέ και φυσικά το Κερκυραϊκό σοφρίτο με μοσχαρί-
σιο φιλέτο και απαλό πουρέ πατάτας. Αξίζει, επίσης, να δοκιμάσετε  
κυδώνια αχνιστά με γλυκό σαμιώτικο κρασί, μάραθο και κουμ κου-
άτ, αστακό με άγριο μαύρο ρύζι, φιλέτο μαγιάτικου με πουρέ σελινό-
ριζας και ψητά ντοματίνια και φέτα ψάρι με χόρτα αλμύρα σωτέ και 
φρέσκα μυρωδικά. Για τους κρεατοφάγους υπάρχουν επιπλέον ρι-
ζότο με σάλτσα μάραθου και μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ και αρνάκι 
σιγομαγειρεμένο με πουρέ σελινόριζας και κους κους με λαχανικά.

Στο White House Restaurant, σε ότι αφορά στον γλυκό επίλογο του 
δείπνου, έχουν ορθά «επενδύσει» σε νέα, ελαφριά επιδόρπια και 
χειροποίητα σορμπέ - αυτό επιτάσσει άλλωστε το καλοκαίρι. Από 
αυτά, νομίζω ότι την παράσταση κλέβουν άνετα η μους σοκολάτας 
με κουμ κουάτ, σορμπέ μάνγκο και passion fruit και η μους λευκής 
σοκολάτας αρωματισμένη με δεντρολίβανο, μπισκότο βρώμης και 
σορμπέ ροδάκινο.

Για να φτάσετε εκεί και να απολαύσετε ατόφια όλη τη ρομαντική 
εμπειρία, θα πάρετε από την πόλη το ιδιωτικό σκάφος του εστιατο-
ρίου που θα σας μεταφέρει σε λίγα λεπτά στον πανέμορφο γραφικό 
κόλπο. Σας συμβουλεύω να κανονίσετε από πριν να μείνετε εκεί και 
το βράδυ: φανταστείτε να ξυπνήστε το επόμενο πρωί και να χαλα-
ρώσετε, μετά από μια βουτιά, διαβάζοντας το βιβλίο του του Gerald 
Durrell. Θα είναι σαν να μεταφέρεστε σε μια άλλη εποχή!

I N F O
White House Restaurant - Kαλάμι, Κέρκυρα   
Reservations & boat transfer: 2663-091.040 / 6979-881.131


