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ΠΤΏΣΗ ΤΖΊΡΟΥ  
ΚΑΊ ΣΤΑΣΗ ΤΊΜΏΝ  
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΊΣΤΗΡΊΟ 
ΑΘΗΝΏΝ

Του Μάνου Χατζηδάκης *

Το κλείσιμο της Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Alpha Bank 
σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο 
προς την τραπεζική κανονικότητα, την 
επιστροφή των τραπεζών στην αύξηση 
των εσόδων τους μέσα από αμιγώς 
οργανικές δράσεις απαλλαγμένες 
από το βάρος των προβλέψεων και 
των υψηλών NPEs. Για να φθάσουμε 
σε αυτό το σημείο, χρειάστηκε να 
συγχωνευτεί η Eurobank με την 
Grivalia, να θυσιαστούν τα CoCos της 
Τράπεζας Πειραιώς και να γίνουν δύο 
απαιτητικές αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 
€2,1 δισ. σε σχετικά κοντινό χρονικό 
διάστημα. Οι αυξήσεις κεφαλαίου 
μπορεί να δίνουν πλέον άλλη δυναμική 
στις τράπεζες, είχαν ωστόσο το τίμημα 
τους, καθώς έχουν τραβήξει κεφάλαια 
από την Αγορά, η οποία φαίνεται να 
χρειάζεται χρόνο και ειδήσεις για να 
ξαναβρεί ρυθμό. Η εποχικότητα των 
καλοκαιρινών χαμηλών τζίρων, στους 
οποίους το ΧΑ έχει μακρά παράδοση, 
καθώς και η ανησυχία στον Τουρισμό 
και κατ’ επέκταση στην οικονομία, που 
έχει προκαλέσει η μετάλλαξη Δέλτα του 
κορωνοιού, έχουν βαρύνει το κλίμα. 
Ακολούθως, η αγορά δυσκολεύεται να 
ακολουθήσει τον ανοδικό βηματισμό 
των ξένων αγορών, με αποτέλεσμα 
οι συνεδριάσεις των δύο τελευταίων 
εβδομάδων να έχουν περισσότερο 
διεκπεραιωτικό χαρακτήρα.

*Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι 
χρηματιστηριακός αναλυτής της Beta 
Χρηματιστηριακής

Business 
OPINION

> ΔΕΗ
ΕΏΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟ ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΊ  
Η ΠΏΛΗΣΗ ΤΟΥ 49% ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 
Το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου ανα-
μένεται να έχει ολοκληρωθεί η πώληση του 
49% του ΔΕΔΔΗΕ από την ΔΕΗ. Υπενθυμί-
ζεται πως ήδη, έχει εγκριθεί το σχέδιο διά-
σπασης του κλάδου δικτύου διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας, με στόχο να εισφερθεί 
στη θυγατρική ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στον διαγωνισμό έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον εννέα σχήματα. 

ΠΟΊΟΊ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝΤΑΊ
Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, για 
την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν 
περάσει εννέα υποψήφιοι. Ειδικότερα:
• ADRIAN Infrastructure Funds
• BCI - British Columbia Investment 

Management Corporation
• BLACKROCK - BlackRock Alternatives 

Management, L.L.C
• CVC Capital Partners - Advisers 

Company, S.a.r.l.
• F2i - Fondi Italiani per le Infrastructure 

SGR S.p.A
• First Sentier Investors EDIF III GP 

S.a.r.l.
• KKR - Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

L.P.
• MACQUARIE Group Limited
• OHA - Oak Hill Advisors LLP

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΊΣ 
ΔΕΣΜΕΥΤΊΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ;
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αν και το 
ενδιαφέρον είναι έντονο, εκτιμάται ότι του-

λάχιστον 4 σχήματα θα συμμετάσχουν στην 
τελική φάση του διαγωνισμού με την τελι-
κή υποβολή δεσμευτικών προσφορών. 
Εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις ή γρα-
φειοκρατικές καθυστερήσεις, έως τις αρ-
χές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, 
με το κλείσιμο της συναλλαγής να αναμέ-
νεται έως τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχο-
ντος έτους. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΡΊΣΜΕΝΟΊ 
ΥΠΟΨΗΦΊΟΊ
Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι εκ 
των υποψήφιων ζητούν παράταση για την 
κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών, 
κάτι που δεν διαψεύδεται επίσημα. Σε τέ-
τοια περίπτωση, η ολοκλήρωση του διαγω-
νισμού αναμένεται έως τα τέλη και όχι τις 
αρχές Σεπτεμβρίου. 

ΜΕ ΓΕΏΠΟΛΊΤΊΚΗ ΔΊΑΣΤΑΣΗ
Σημειώνεται πως, ενδιαφέρον είχε εκφρά-
σει και η κινέζικη Grid, ωστόσο "κόπηκε", 
καθώς εκτιμήθηκε πως παραβίαζε τη νο-
μοθεσία περί συγκέντρωσης πολλών συ-
ναφών δραστηριοτήτων. Την ίδια στιγμή, το 
αμερικάνικο αποτύπωμα στη χώρα αυξά-
νεται και σίγουρα μια αμερικάνικη εταιρεία 
που ελέγχει το δίκτυο, ακούγεται ελκυστικό 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@Notice.gr
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Editorial
NIGHTMARE  
ON OIL STREET

Την ώρα, που οι τιμές των πρώτων 
υλών έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως 
και συνεχίζουν να διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα, μια ακόμα εξέλιξη 
έρχεται να προστεθεί στους παράγοντες 
εκείνους, οι οποίοι θα δυναμιτίσουν 
ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην 
παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων. 
Χθες το βράδυ, έγινε γνωστό ότι η 
σύνοδος του ευρύτερου καρτέλ των 
πετρελαιοπαραγωγών χωρών του 
OPEC+ οδηγήθηκε σε αναβολή, χωρίς 
να οριστεί νέα συνεδρίαση και χωρίς 
συμφωνία. 
Το πρόβλημα είναι - που αποτελεί και 
την άμεση επίπτωση της κατάρρευσης 
των διαπραγματεύσεων - ότι ο 
Οργανισμός δεν θα αυξήσει την 
παραγωγή του τον Αύγουστο. 
Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια 
οικονομία θα στερηθεί νέους 
ενεργειακούς πόρους, σε μια πολύ 
κρίσιμη συγκυρία. Δηλαδή, ενώ η 
ζήτηση ανακάμπτει από το σοκ της 
πανδημίας. 
Έμπειροι αναλυτές μιλούν για ρευστή 
κατάσταση, δεδομένου ότι - όπως 
σχολιάζει το Bloomberg - οι συνομιλίες 
μπορούν να επανεργοποιηθούν ανά 
πάσα στιγμή. 
Για να καταλάβετε το μέγεθος του 
προβλήματος, αν το αδιέξοδο μεταξύ 
Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων συνεχιστεί, 
αρκεί να σας θυμίσω ότι οι τιμές του 
πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τις 
αρχές του έτους κατά σχεδόν 50% και 
οδεύουν προς τα $80 το βαρέλι. 
Μοναδική διέξοδο ίσως αποτελέσουν 
οι πιέσεις, που πιθανόν να υποστεί 
ο OPEC+ από χώρες-καταναλωτές 
πετρελαίου, οι οποίες ήδη ανησυχούν 
για τις πληθωριστικές πιέσεις. 
Θα το κάνουν;
Πρέπει.
Άμεσα.
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου 
ποιότητας νερού στο Γαλάτσι και στις Αχαρνές, ΠΗΓΗ ΕΥΔΑΠ

www.eydap.gr

Προτεραιότητα η αδιάλειπτη παροχή καθαρού πόσιμου 
νερού άριστης ποιότητας
Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, υγιεινού και καθαρού, αποτελεί βασι-
κό μέλημα της ΕΥΔΑΠ. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια πελάτες και με διαρκείς 
επενδύσεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία φρο-
ντίζει καθημερινά, ώστε το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας να είναι, όχι μόνο σε απόλυ-
τη συμφωνία με την κείμενη Νομοθεσία αλλά και ένα από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι το νερό είναι θεμελιώδες αγαθό, απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής και 
την ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας. Η πρόσβαση σε ασφαλές νερό αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα κάθε πολίτη, και ουσιαστικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως έχει οριστεί και από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

ΕΛΕΓΧΟΊ
Η ΕΥΔΑΠ, λοιπόν, έχει διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι το 
νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές. Για τον λόγο αυτό, έχει διασφαλιστεί 
ότι όλα τα σημεία στα οποία δυνητικά θα μπορούσε να διαταραχθεί η ποιότητα τόσο του νερού που 
εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά ιδιαίτερα του νερού που φτάνει στη βρύση του καταναλω-
τή,  εποπτεύονται και ελέγχονται επαρκώς, μέσω:
• Επιτήρησης των δραστηριοτήτων στις Λεκάνες Απορροής
• Προστασίας του δικτύου Υδροληψίας
• Διαρκών ελέγχων ποιότητας:

o Των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού, ώστε αυτό να κατα-
στεί πόσιμο. Οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται η ΕΥΔΑΠ προδιαγράφονται, ώστε να είναι σύμ-
φωνες με τα διεθνώς διαμορφωμένα πρότυπα που αφορούν στις χημικές ουσίες που προορί-
ζονται για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Για κάθε ουσία υπάρχει σχέδιο 
ποιότητας βάσει του οποίου εξασφαλίζεται η καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση αυτού.
o Του ακατέργαστου και του πόσιμου νερού που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό. Οι καθη-
μερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται 7 ημέ-
ρες την εβδομάδα στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ έχουν ως σκοπό να 
εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η εταιρεία στους 
κατοίκους των Αθηνών. Για τον λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των 
τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, όπως επίσης και η ποιότη-
τα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετω-
πίζεται εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

ΔΊΑΠΊΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑ ΣΕ ΓΑΛΑΤΣΊ ΚΑΊ ΑΧΑΡΝΕΣ
Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια στο Γαλάτσι και στις Αχαρνές, 
τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπί-
στευσης (ΕΣΥΔ). Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-τα-
μιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασί-
ας Νερού της εταιρείας και από το δίκτυο ύδρευσης. Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι 
πλέον σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, 
ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την 
ανάλυση των δειγμάτων νερού. 

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

1/ ΕΛΛΗΝΊΚΟ:  
ΤΑ ΡΕΤΊΡΕ  
ΤΏΝ €30.000  
ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΏΝΊΚΟ...

Έως και 20% ακριβότερα μπο-
ρεί να πουληθούν τελικά τα οι-
κιστικά ακίνητα στο Ελληνι-
κό, σε σχέση με τις τιμές, που 
έχουν διαρρεύσει. Όπως από 
την αρχή παρατήρησαν ορισμέ-
νοι κατασκευαστές, που συμ-
μετείχαν σε παρουσιάσεις προ-
ώθησης των πωλήσεων των 
διαμερισμάτων στον Πύργο της 
Μαρίνας, οι μεγάλες αυξήσεις 
στο κόστος των πρώτων υλών, 
όπως ο χάλυβας, το αλουμί-
νιο και άλλα, δεν έχουν ενσω-
ματωθεί πλήρως στις τιμές, 
που παρουσιάστηκαν. Υπενθυ-
μίζεται πως, στον 50ό όροφο 
του Μαρίνα Tower, τα διαμερί-
σματα πωλούνται προς €26.000 
το τετραγωνικό, τουλάχιστον 
αυτά, που κοιτούν νοτιοδυτικά. 

2/ ...ΚΑΊ ΤΑ ΚΑΝΑΛΊΑ 
ΠΏΛΗΣΕΏΝ
Παρουσιάσεις για τα 
διαμερίσματα στον Πύργο 
της Μαρίνας του Ελληνικού 
δεν κάνει μόνο η LAMDA 
και οι συνεργάτες της. 
Μαθαίνουμε πως, ανεπισήμως, 
επιχειρηματίες με ιδιαίτερα 
χαμηλό προφίλ, αλλά ευρύ 
κύκλο γνωριμιών (μεταξύ των 
υψηλότερων εισοδηματικών 
στρωμάτων της Ελλάδας, 
αλλά και του εξωτερικού), 
πραγματοποιούν επίσης άτυπες 
- πλην, όμως, ουσιαστικές - 
παρουσιάσεις, όχι εν αγνοία 
της LAMDA... Κάτι σαν μεσίτες, 
δηλαδή, αλλά για τα μεγάλα 
βαλάντια. Περισσότερα, λίαν 
συντόμως...

> ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΏΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021 ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΊΤΑΊ  
Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΊΔΑΣ

> ΤΡ. ΠΕΊΡΑΊΏΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΟΊ ΤΊΤΛΟΠΟΊΗΣΕΊΣ 
PHOENIX ΚΑΊ VEGA

Έως τα τέλη του τρέχοντος έτους αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτη-
ση του έργου "Παρκάμαψη Χαλκίδας", στην 
Εύβοια. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών 
έχει καλέσει, για τις 9 Ιουλίου, τους φορείς:
• ADT Ωμεγα
• Obermeyer Hellas
• Δομή
• GTB Άνοδος
προκειμένου να προχωρήσουν στην υπο-
γραφή σύμβασης τεχνικού συμβούλου, για 
την υποβοήθηση των διαδικασιών ολοκή-
ρωσης του έργου "Παράκαμψης Χαλκίδας". 
Επίσης, οι σύμβουλοι καλούνται να εκπο-
νήσουν συμπληρωματικές έρευνες και με-
λέτες για τα τεύχη δημοπράτησης.
Στόχος του αρμόδιου Υπουργείου είναι οι 
διαδικασίες να επισπευθούν. 

ΕΡΓΑ €240 ΕΚΑΤ.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στα τρία μεγά-
λα οδικά έργα ύψους €240 εκατ., που στο-
χεύουν στον εκσυγχρονισμό του οδικού δι-
κτύου στην Εύβοια. Ειδικότερα:
• Παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών, ύψους 

€150 εκατ.
• Η παράκαμψη Βασιλικών, ύψους €45 

εκατ.

• Παράκαμψη Αμαρύνθου, ύψους €50 
εκατ.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΊ ΤΟ PROJECT
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στη βελτίωση 
της σύνδεσης Αθήνας-Χαλκίδας με την Β. 
Εύβοια, στην αποσυμφόρηση του αστικού 
ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των 
Ψαχνών, με τα υπάρχοντα οδικά δίκτυα και 
τη νέα οδό. Σημειώνεται πως, το έργο για 
την παράκαμψη της Χαλκίδας έχει εδώ και 
πολλά χρόνια εξαγγελθεί, ωστόσο φαίνεται 
πως είναι πρώτη φορά που προχωρά η δη-
μοπράτησή του. Υπενθυμίζεται πως το έργο 
είναι συνολικού μήκους 25,6 χλμ. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές ΝPEs συ-
νολικού ύψους €7 δισ. μέσω των τιτλοποί-
ησεων Phoenix και Vega, όπως ανακοί-
νωσε χθες, η Πειραιώς Financial Holdings 
(PFH).
H διανομή σε είδος στους μετόχους της 
PFH των μετοχών της κυπριακής θυγα-
τρικής εταιρείας, Phoenix Vega Mezz Ltd, 
που αποφασίσθηκε κατά την Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
PFH της 22.06.2021, είναι προγραμματισμέ-
νη, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμ-
μα, να ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμή-
νου 2021. Σημειώνεται ότι η Phoenix Vega 
Mezz Ltd κατέχει το 65% των ομολογιών εν-

διάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας και 
το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλη-
τικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων 
Phoenix και Vega.
Η PFH θα παρέχει εν ευθέτω χρόνo, προς 
το επενδυτικό κοινό, την προβλεπόμενη 
ενημέρωση για τις σχετικές εξελίξεις. 



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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Θετικό πρόσημο (credit positive) έχει για το 
αξιόχρεο της Alpha Bank η αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου ύψους €800 εκατ., όπως 
υπογραμμίζει ο οίκος Moody’s, καθώς θα 
βελτιώσει:
• Την κερδοφορία 
• Την ποιότητα του ενεργητικού
• Τους δείκτες φερεγγυότητάς της
Η ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση θα επιτρέ-
ψει στην Αlpha Bank, να αυξήσει το σταθμι-
σμένο με τον κίνδυνο ενεργητικό της, μέσω 
νέων χορηγήσεων δανείων έως και €10 δισ. 
έως το τέλος του 2024, αξιοποιώντας την 
προοπτική οικονομικής ανάκαμψης στην 
Ελλάδα και την Ρουμανία, όπου έχει επίσης, 
παρουσία.

ΚΑΘΟΡΊΣΤΊΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Ο οίκος Moodys επισημαίνει τον καθοριστι-
κό ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η 
χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων που θα λά-
βουν τα μεγαλύτερα ποσά και ειδικότερα 
€31 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 16,8% του 

ΑΕΠ. Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι, το 
ποσό αυτό αναμένεται να αυξήσει το ελληνι-
κό ΑΕΠ κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, με 
τον μέσο ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται 
πιθανόν περί το 4,6% την περίοδο 2021-2024. 
Γεγονός, που, σε συνδυασμό με τη βελτίωση 
του επενδυτικού περιβάλλοντος, θα οδηγή-
σει σε σημαντική πιστωτική επέκταση.
"Ως μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες τρά-
πεζες στην Ελλάδα, αναμένουμε ότι η Αlpha 
Bank θα παίξει κομβικό ρόλο στην προώθη-
ση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης και 

θα καλύψει την αυξημένη ζήτηση δανείων, 
η οποία θα τη βοηθήσει να επιτύχει απόδο-
ση μετοχικού κεφαλαίου κοντά στο 10% στο 
τέλος του 2024 από 1,6% το 2020", σημειώνει.

ΊΣΧΥΡΟΤΕΡΟΊ ΚΕΦΑΛΑΊΑΚΟΊ 
ΔΕΊΚΤΕΣ
Ο κεφαλαιακός δείκτης της Αlpha Bank 
(CΕΤ1) θα αυξηθεί κατά περίπου 250 μονάδες 
βάσης (2,5 ποσοστιαίες μονάδες) στο 15,7% 
από 13,2% στο τέλος Μαρτίου. Οι ισχυρότε-
ροι κεφαλαιακοί δείκτες θα βελτιώσουν την 
ικανότητα της τράπεζας να διαχειριστεί και 
να μειώσει το ποσοστό των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων της (NPEs) περίπου στο 
7% στο τέλος του 2022 από 26% με την τιτλο-
ποίηση Galaxy.
Η Μοοdy’s αναφέρει ότι, το κόστος πιστωτι-
κού κινδύνου της τράπεζας θα μειωθεί πε-
ρίπου στις 60 μονάδες βάσης στο τέλος του 
2024 από 200 μονάδες βάσης το 2020, στηρί-
ζοντας την κερδοφορία της, λόγω της μείω-
σης των ΝPEs, βάσει του εν εξελίξει σχεδίου 
της, που περιλαμβάνει σειρά τιτλοποιήσεων 
και πωλήσεων, το κόστος των οποίων ήταν 
κυρίως, εμπροσθοβαρές, επιβαρύνοντας τη 
φετινή και περσινή χρονιά.

Άρτεμις Σπηλιώτη

> ALPHA BANK
MOODY'S: ΘΕΤΊΚΗ ΓΊΑ ΤΟ ΑΞΊΟΧΡΕΟ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΑΜΚ ΤΏΝ €800 ΕΚΑΤ.

https://www.icaprti.gr/ekpaideftika-programmata/mastering-programs/mastering-corporate-credit.html
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> BnB IN THE WORLD
ΠΡΟΤΑΣΗ $17 ΔΊΣ. ΓΊΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ ΤΟΥ ΣΊΔΝΕΫ

> ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΡΊΠΛΗ ΔΊΑΚΡΊΣΗ 
ΣΤΑ MINING 
AWARDS 2021

> ΝΝ
ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ METLIFE  
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΏΝΊΑ

Το αεροδρόμιο του Σίδνεϋ δέχθηκε πρόταση 
εξαγοράς 22,3 δισ. Δολαρίων Αυστραλίας ($17 
δισ.) από όμιλο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
οι επενδυτές IFM, πρόταση που θα μπορού-
σε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εξαγορά στην 
Αυστραλία και ένα από τα πιο τολμηρά στοιχή-
ματα για την ανάκαμψη του ταξιδιωτικού κλά-
δου, παγκοσμίως. Η πρόταση αποτιμά τις με-
τοχές του αεροδρομίου στα $8,25 την μία, με 
premium 42% σε σχέση με το κλείσιμο της 
Παρασκευής, αλλά χαμηλότερα από τα $9, το 
peak της μετοχής στα τέλη 2019.

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέ-
λος του όμιλου ΗΡΑΚΛΗΣ, και τα Λατομεία 
αδρανών υλικών του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, 
απέσπασαν τρεις διακρίσεις στα Mining 
Awards 2021.
Συγκεκριμένα, η ΛΑΒΑ απέσπασε:
• Χρυσό βραβείο, στην κατηγορία 

Industrial Minerals
• Ασημένιο βραβείο, στην κατηγορία 

Local society development
Επιπλέον, ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έλαβε το τι-
μητικό βραβείο, Judges' Choice, για τη συ-
νεισφορά του στην επιστημονική και υπεύ-
θυνη διαχείριση των Λατομείων αδρανών 
υλικών, για την προστασία της τοπικής 
βιοποικιλότητας.
Ο Λευτέρης Χριστοφοράκης, Διευθυντής 
Λατομείων & Ορυχείων του ομίλου ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ, δήλωσε: "Η υψηλή τεχνογνωσία των 
ανθρώπων μας και η συστηματική προσπά-
θεια, με την οποία κάνουν πράξη το όραμα 
του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, αποτελούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστι-
κό μας πλεονέκτημα, για να συνεχίσουμε να 
καινοτομούμε και να οδηγούμε τις εξελίξεις 
στον κλάδο. Η τριπλή διάκριση στα Mining 
Awards 2021 αποτελεί το επιστέγασμα της 
συντονισμένης προσπάθειάς μας προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία". 

Το ολλανδικό γκρουπ, NN, εξαγόρασε τις θυ-
γατρικές της αμερικανικής Metlife στην Ελ-
λάδα και την Πολωνία, οι οποίες κατέχουν 
σημαντικά μερίδια στις δύο εθνικές αγορές, 
έναντι €584 εκατ., μετά από διαπραγματεύ-
σεις λίγων μηνών. Με την ένταξη της θυγα-
τρικής της Metlife στο δυναμικό της, η ΝΝ θα 
καταστεί ο μεγαλύτερος όμιλος σε παραγωγή 
ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά, συγκε-
ντρώνοντας μερίδιο 18% στο σύνολο και 31% 
στον κλάδο ζωής και υγείας.
Οπως δήλωσε ο David Knibbe, CEO του NN 
Group, "από στρατηγική και οικονομική άπο-
ψη, αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία να ενι-
σχύσουμε την αξία και να εδραιώσουμε τις 
ηγετικές θέσεις μας σε αυτές τις αγορές (Ελ-
λάδα, Πολωνία). Η εξαγορά θα αυξήσει τα 
μεγέθη, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης 

και θα διαφοροποιήσει τον κλάδο ζωής και 
προστασίας σε αγορές με χαμηλά ποσοστά 
ασφαλιστικής διείσδυσης. Έχοντας παρου-
σία στην Ελλάδα από το 1980 και στην Πολω-
νία από το 1994, γνωρίζουμε και κατανοού-
με καλά τις αγορές αυτές. Οι δραστηριότητες 
της MetLife ταιριάζουν με τις δικές μας, ενώ 
διαθέτουμε συμβατή κουλτούρα και επιχει-
ρηματικό μοντέλο, που επιτρέπουν ομαλή 
ενοποίηση. Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία 
και των δύο εταιρειών, θα συνεχίσουμε να 
επικεντρωνόμαστε, τόσο στους νέους, όσο 
και στους υπάρχοντες πελάτες μας. Περιμέ-
νουμε να καλωσορίσουμε περίπου 2,7 εκα-
τομμύρια νέους πελάτες και 450 νέους συνα-
δέλφους στον οργανισμό μας, καθώς και να 
συνεργαστούμε με περίπου 1600 επιπλέον, 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές".

David Knibbe, 
CEO, NN
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> Ν. ΚΏΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ (ICAP)
«ΤΟ 95% ΤΏΝ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΏΝ ΑΝΑΓΝΏΡΊΖΕΊ  
ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΊΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΕ»
Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη διεξήγαγε, για 10η συνεχή χρονιά, 
η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών 
Μελετών της ICAP. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, οι εταιρείες θεωρούν ότι 
υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυ-
ξης της ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, αφού:
• Το 63% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυ-

σης / εφαρμογής των πρακτικών της 
εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέ-
τρια επίπεδα

• 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρεί τη συ-
νεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, ως 
το κυριότερο όφελος από τις πρα-
κτικές της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης

• Το 34% επιχειρήσεων αξιολόγησε 
ως "μέτριο" τον βαθμό επηρεασμού 
των δράσεων ΕΚΕ από την πανδη-

μία, ενώ το 28% τον αξιολόγησε ως 
"πολύ"

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, CEO της ICAP, 
δήλωσε: "Η πανδημία της COVID-19 και 
οι απρόσμενες συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν, ώθησαν τις επιχειρήσεις 

στην προσαρμογή της λειτουργίας τους 
στα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα, ανα-
λαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύ-
νης για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού, ενώ παράλληλα, συνδέθηκαν 
με πλήθος καλών πρακτικών Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Οι επιχει-
ρήσεις, εκτός από την στήριξη των δι-
κών τους ανθρώπων κινητοποιήθηκαν 
άμεσα, προσφέροντας σημαντικές υλι-
κές και χρηματικές δωρεές, τόσο για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και σε άλ-
λες δράσεις που προωθούν την ευημε-
ρία των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, το 95% των επιχειρήσεων (του δείγ-
ματος) αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της 
ΕΚΕ, ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν 
ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε 
πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγει-
ονομικής κρίσης της COVID-19".

Powered by

Νικήτας Κωνσταντέλλος, CEO,  
ICAP

> ΑΔΜΗΕ
ΞΕΚΊΝΑ Η ΕΜΠΟΡΊΚΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ SELENE CC

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την 
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργει-
ας ΝΑ Ευρώπης, SEleNe CC. Από την 1η 
Ιουλίου 2021, το SEleNe CC παρέχει συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες στους Διαχειρι-
στές-μετόχους του, με στόχο τον συντο-
νισμό και την αρμονική λειτουργία των 
Συστημάτων Μεταφοράς της περιοχής.
Το νέο Περιφερειακό Κέντρο, με έδρα 
την Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες, με 
στόχο:
• Την ανάπτυξη κοινού μοντέλου δικτύου
• Τον συντονισμό της Επιχειρησιακής 

Ασφάλειας
• Τον συντονισμένο υπολογισμό της δυ-

ναμικότητας των διασυνδέσεων

• Τον συντονισμό του προγραμματισμού 
συντηρήσεων

• Την αξιολόγηση της βραχυχρόνιας 

επάρκειας του Συστήματος Μεταφοράς 
της περιοχής

Ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO 
του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: "Με την ίδρυση του 
Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας στην 
Θεσσαλονίκη επιτυγχάνουμε τη βελτιστο-
ποίηση της ασφάλειας των δικτύων στη ΝΑ 
Ευρώπη, ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ 
των Διαχειριστών για αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των τεχνικών προκλήσεων και 
εναρμόνιση των γειτονικών χωρών εκτός 
ΕΕ με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Το 
SEleNe CC θα ενισχύσει την αποδοτικότη-
τα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην περιοχή και θα συμβάλ-
λει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
ενοποίησή της, σε ευρωπαϊκό και περιφε-
ρειακό επίπεδο".

Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & CEO, 
ΑΔΜΗΕ
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> COSMOTE
ΠΏΣ ΤΟ 5G ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΊ ΤΟ ΣΠΊΤΊ  
ΚΑΊ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΏΓΊΑ

> PRAKTIKER HELLAS
Η ΜΑΡΊΑΜ ΣΑΝΤΡΊ  
ΝΕΑ MARKETING DIRECTOR

> CHRISTERGIOR
ΝΕΟ BOUTIQUE 
HOTEL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ένα νέο boutique hotel στο κέντρο της Αθή-
νας βρίσκεται στα σκαριά, καθώς, παρά τις 
ανησυχίες που προκαλεί η νέα μετάλλαξη 
της πανδημίας, οι παράγοντες της αγοράς 
ποντάρουν σε rebound του τουρισμού. Έτσι, 
η εταιρεία Christergior Ξενοδοχειακή και 
Ακινήτων, που ανήκει στην οικογένεια Κου-
κοβίνου, έλαβε το πράσινο φως, για την απο-
κατάσταση και ανακαίνιση διατηρητέου και 
αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχείο, κτιρίου που 
βρίσκεται στα Πετράλωνα.

IN BRIEF - ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ
Τοποθεσία: Πάδοβα  

και Τριών Ιεραρχών, Πετράλωνα
Οικόπεδο: 126 τ.μ.

Εμβαδόν δόμησης: 252 τ.μ.
Αποτελείται από υπόγειο,  
ισόγειο και πρώτο όροφο

ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΟΊΚΊΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σύμφωνα με αναλυτές, η χρήση κατοικίας 
επιστρέφει στο κέντρο και αυτός είναι ο βα-
σικός λόγος για τον οποίο, έστω και με ηπι-
ότερους ρυθμούς, σε σχέση με την περίοδο 
πριν από την πανδημία, η τάση της μετασκευ-
ής κενών κτιρίων σε κατοικίες έχει επιστρέ-
ψει. Κι αυτό, όχι μόνο λόγω της βελτίωσης 
των προοπτικών του ελληνικού real estate 
στην εποχή μετά την πανδημία, αλλά κι εξαι-
τίας της σταδιακής μετατροπής της ελληνι-
κής πρωτεύουσας σε τουριστικό προορισμό 
για όλο τον χρόνο, στόχο που υπηρετεί και 
η Μητροπολιτική Παρέμβαση στο Ελληνικό), 
την απουσία κατοικιών με ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά στο κέντρο της Αθήνας και βέβαια, 
τις χαμηλές τιμές των ελληνικών ακινήτων.

Η Praktiker Hellas ανκοίνωσε την έντα-
ξη ενός νέου στελέχους στη διοικητική 
της ομάδα και συγκεκριμένα της Μάριαμ 
Σάντρι, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της 
Marketing Director, με στόχο να συμβάλει 
στον μετασχηματισμό της εταιρείας σε ένα 
σύγχρονο brand, με επίκεντρο τον άνθρω-
πο και το σπίτι του, τόσο μέσω της φιλοσο-
φίας DIY (do it yourself), όσο και της DΙFM 
(do it for me).
Η Μάριαμ Σάντρι, με μακρά εμπειρία στον 
χώρο του marketing, έχει εργαστεί επί σει-
ρά ετών στην Κωτσόβολος - Dixons South 
East Europe Α.Ε.Β.Ε., από τις θέσεις της 
Marketing Manager και της Brand Strategy 
& Communications Manager. Είναι από-
φοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ο Δημήτρης Γαλάνης CEO της Praktiker 
Hellas, δήλωσε: "Είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος που καλωσορίζουμε σήμερα ένα 
κορυφαίο στέλεχος στην οικογένεια της 

Praktiker Hellas. Η Μάριαμ, με τη σπου-
δαία και μακρά εμπειρία της στον χώρο 
του marketing και τον κλάδο του retail, εί-
μαι βέβαιος ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την 
ομάδα μας και το υψηλό επίπεδο υπηρεσι-
ών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, 
συνδράμοντας στην επίτευξη των φιλόδο-
ξων στόχων ανάπτυξης της εταιρείας μας". 

Μάριαμ Σάντρι, Marketing Director, 
Praktiker Hellas

To τέταρτο θεματικό επεισόδιο της πρωτό-
τυπης σειράς μίνι ντοκιμαντέρ της Cosmote 
"Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο", είναι 
πλέον διαθέσιμο στο YouTube κανάλι της.
Tο νέο επεισόδιο της σειράς επικεντρώ-
νεται στην εξατομικευμένη λειτουργία των 

"έξυπνων" οικιακών συσκευών και στην 
αναβάθμιση της εμπειρίας ψυχαγωγίας στο 
σπίτι, χάρη στις δυνατότητες των δικτύων 
πέμπτης γενιάς.

Δείτε το βίντεο εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=_ykyHPG88f0
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> KPMG
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ PARTNERSHIP ΤΗΣ ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ
Η KPMG στην Ελλάδα ενισχύει τις υπηρεσί-
ες της, εντάσσοντας δύο νέους συνεταίρους 
(partners) και συγκεκριμένα τους:
• Ιωάννη Μπράβο, ο οποίος εργάζεται στην 

KPMG τα τελευταία 2,5 χρόνια στον ελεγκτι-
κό τομέα και είναι επικεφαλής των ναυτιλι-
ακών υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα

• Δημήτριο Ηλιάδη, ο οποίος τα τελευταία 
7 χρόνια διευθύνει το γραφείο της KPMG 
στην Θεσσαλονίκη και έχει υπό την ευ-
θύνη του το business development στην 
Βόρεια Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Βουνισέας, Senior Partner της 
KPMG, δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα υπερή-
φανοι να βλέπουμε τους ανθρώπους μας να 
εξελίσσονται και να αναλαμβάνουν υψηλό-
τερες θέσεις ευθύνης. Είμαι πεπεισμένος ότι 
και τα δύο στελέχη μας, που αναλαμβάνουν 
τη θέση του partner σήμερα, θα προσθέ-
σουν σημαντικά στην ανάπτυξη της εταιρεί-
ας, σε μια αγορά με πάρα πολλές ευκαιρίες 
και προκλήσεις, σε μια συνθήκη με σημαντι-
κές προοπτικές για την ελληνική οικονομία. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο έργο τους".

Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλά-
δα μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2019, 
αλλά, συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα, όπως δείχνουν τα ευρήμα-
τα της νέας, ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης της 
KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της 
Philip Morris International και δημοσιεύτηκε 
τον Ιούνιο 2021.

ΤΑ ΒΑΣΊΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της 
KPMG:
• H παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελλά-

δα το 2020, βρίσκεται στο 22,4%, ελαφρώς 

μειωμένη, με τις απώλειες των κρατικών 
ταμείων να ανέρχονται στα €551 εκατ. (σε 
σχέση με €610 εκατ. το 2019)

• Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα καταγράφηκε 
περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης πα-
ραποιημένων τσιγάρων σε 1,62 δισ. τσι-
γάρα. H Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα 
στην Ε.Ε σε κατανάλωση παραποιημένων 
τσιγάρων

• Η πανδημία επηρέασε αρνητικά τη νόμι-
μη αγορά τσιγάρων, αλλά θετικά την πα-
ράνομη. Το 2020 μειώθηκε η κατανάλω-
ση των νόμιμων τσιγάρων κατά 4,7% σε 
438,8 δισ. τσιγάρα στην Ε.Ε. 27, ενώ αυξή-

θηκε η κατανάλωση των παράνομων. Κα-
ταναλώθηκαν 34,2 δισ. παράνομα τσιγάρα, 
τα οποία αντιστοιχούν στο 7,8% της συνο-
λικής κατανάλωσης τσιγάρων στην Ε.Ε. 
και σε απώλεια €8,5 δισ. για τα ευρωπαϊ-
κά ταμεία.

"ΟΛΟΊ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ  
ΤΟ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟ  
ΚΑΊ ΚΟΊΝΏΝΊΚΟ ΚΟΣΤΟΣ"
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: 
"Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων δεν είναι ένα 
θέμα που αφορά μόνο στον κλάδο μας. Όλοι 
πληρώνουμε το οικονομικό και κοινωνικό κό-
στος. Τα χαμένα έσοδα για τα κρατικά ταμεία εί-
ναι τεράστια και η ενίσχυση εγκληματικών δι-
κτύων, μέσα από το λαθρεμπόριο, εξακολουθεί 
να παραμένει μεγάλη απειλή".

Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος

> KPMG
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΣΊΓΑΡΑ: ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ  
ΑΠΟ €3,6 ΔΊΣ. ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Ιωάννης Μπράβος, Δημήτριος Ηλιάδης
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> JEFF BEZOS
ΑΠΟΧΑΊΡΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΗΝ AMAZON - Ο ANDY JASSY ΣΤΟ ΤΊΜΟΝΊ

Την ώρα που ο δισεκατομμυριούχος, Jeff 
Bezos, χαλαρώνει στα ελληνικά νησιά, η σκυ-
τάλη της εταιρείας του, Amazon, περνά και 
επίσημα, στον επί σειρά ετών συνεργάτη του, 
Andy Jassy. Μετά από μία περίοδο, άνω των 
δύο δεκαετιών, στην θέση του CEO, κατά την 
οποία υπήρξε ο αρχιτέκτονας της μετεξέλιξης 
της Amazon, από διαδικτυακό βιβλιοπωλείο 
σε παγκόσμιο κολοσσό του λιανικού εμπορίου, 
των logistics και του διαδικτύου, αξίας $1,75 
τρισ., ο μεγιστάνας ανακοίνωσε τον περασμένο 
Φεβρουάριο την απόφαση του να αποχωρή-
σει. Στόχος του είναι να αφοσιωθεί στις άλλες 
επιχειρήσεις του, π.χ. στην Washington Post, 
τη διαστημική εταιρεία, Blue Origin, αλλά και 
στις φιλανθρωπικές του δράσεις.

Jeff Bezos

> WESTNET
ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΤΑΊ ΣΤΗΝ ΠΟΛΏΝΊΑ

Η Westnet, μέλος του ομίλου εταιρειών, 
Olympia, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την επιχει-
ρηματική της δραστηριότητα στην Πολωνική 
αγορά, με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρεί-
ας, Westnet Distribution Poland sp. z o.o. Ο 
Γιώργος Δαβιώτης, Γενικός Διευθυντής της 
Westnet, δήλωσε: "Η μακρόχρονη ανοδική 
πορεία μας και η ισχυρή θέση μας στην ελ-
ληνική και κυπριακή αγορά, επιβεβαιώνουν 
την επιτυχία των στρατηγικών μας επιλογών. 
Τώρα, συνεχίζουμε δυναμικά την υλοποίηση 
του στρατηγικού μας πλάνου, επενδύοντας 
στην ανάπτυξη σε νέες αγορές στο εξωτερι-
κό. Πιστεύουμε στη δυναμική της πολωνι-
κής αγοράς και πρωταρχικός μας στόχος εί-

ναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους 
συνεργάτες μας, αυξάνοντας την ανταγωνι-
στικότητά τους και συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξή τους".

Γιώργος 
Δαβιώτης, 
Γενικός 
Διευθυντής, 
Westnet

> ΔΕΔΑ
ΕΓΚΑΊΝΊΑ  
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΊΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΑΜΘ
Την έναρξη του έργου επέκτασης του δι-
κτύου διανομής φυσικού αερίου στην 
ακριτική Περιφέρεια της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), κήρυξε ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η 
ΔΕΔΑ στην Ξάνθη, την Πέμπτη 1η Ιουλίου, 
παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, του Περι-
φερειάρχη ΑΜΘ, Χρήστου Μέτιου, μελών 
της κυβέρνησης και εκπροσώπων της 
πολιτικής, εκκλησιαστικής και στρατιωτι-
κής ηγεσίας του τόπου. Η εκδήλωση ξε-
κίνησε με το συμβολικό άναμμα της φλό-
γας του φυσικού αερίου από τον Μάριο 
Τσάκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ.
Ο κ. Τσάκας δήλωσε: "Για εμάς στην ΔΕΔΑ, 
αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Έχει συμβο-
λική αξία, καθώς αποτελεί το επιστέγασμα 
των προσπαθειών που κάνουμε τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο, ώστε τα έργα, τα οποία 
παρέμεναν σε στασιμότητα και κινδύνευαν 
με απένταξη από το ΕΣΠΑ, να μπουν σε τρο-
χιά υλοποίησης. Μάλιστα, υπήρχαν δίκτυα 
που είχαν κατασκευαστεί το 2008 και παρέ-
μεναν τόσα χρόνια, θαμμένα και ανενεργά".

> ΑΤΤΊΚΗ ΟΔΟΣ
ΝΕΟ ΣΗΜΕΊΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
ΣΤΟ "ΔΑΧΤΥΛΊΔΊ" ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΊΣΊΑΣ
Η Αττική Οδός εγκαινίασε πρόσφατα ένα νέο 
σημείο εξυπηρέτησης συνδρομητών (ΣΕΣ), 
που είναι και το πρώτο εκτός αυτοκινητό-
δρομου. Πρόκειται για το 10o σημείο που 
λειτουργεί στην Αττική και επιλέχθηκε κα-
τόπιν επισταμένης έρευνας, για να ανταπο-

κριθεί στο αίτημα των χρηστών του αυτοκι-
νητόδρομου, για πρόσβαση σε ένα σημείο 
εξυπηρέτησης που να βρίσκεται σε κεντρι-
κή τοποθεσία, χωρίς να απαιτείται η είσοδος 
στην Αττική Οδό και η πληρωμή διοδίων. 
Το νέο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομη-

τών βρίσκεται επί του κόμβου της Λ. Κηφι-
σίας ("Δαχτυλίδι"), και συγκεκριμένα, εντός 
των εγκαταστάσεων και στον χώρο υποδο-
χής πελατών του "I. KTEO Κόμβος Αμαρου-
σίου", στη διεύθυνση Γρανικού 2 και Χειμάρ-
ρας, στο Μαρούσι. 
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> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΊΣΜΟΣ ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ
ΑΝΟΊΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΔΊΧΑΖΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Με ανάμικτες εντυπώσεις από την αγορά 
ξεκίνησε η πρώτη μέρα υποβολής των αι-
τήσεων στην πλατφόρμα για το πρόγραμ-
μα "Τουρισμός Για Όλους" του Υπουργείου 
Τουρισμού, που καλύπτει κατά 80% έως και 
100% το κόστος για διακοπές.
Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της αγοράς 
στο BnB Daily, το εν λόγω πρόγραμμα, αν και 
βοηθητικό, δεν προβλέπεται να αλλάξει τη 
φετινή εικόνα για την πορεία του τουρισμού.

ΧΑΛΚΊΔΊΚΗ
"Οποιαδήποτε κίνηση βοηθά τον κόσμο να 
πάει διακοπές, είναι καλοδεχούμενη", ανα-
φέρει στο BnB Daily o Γιάννης Λασπάς, Τα-
μίας της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής 
και ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων, Apanemia 
Apartments και Flegra Palace.
"Υπάρχει ζήτηση για διαμονή σε όλες τις γκά-
μες των ξενοδοχείων, από καταλύματα μέχρι 
4*", εξηγεί και συμπληρώνει ότι, η πληρότη-
τα για την Χαλκιδική τον Ιούλιο είναι στο 45%, 
ενώ οι επισκέπτες είναι κυρίως Έλληνες και 
από Βαλκάνια.
"Υπάρχει κίνηση και από Ολλανδούς και 
Βέλγους, ενώ βλέπουμε ότι και η Ουκρανία 
έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι των 
αφίξεων".

ΚΏΣ
"Το πρόγραμμα θα ωφελήσει περισσότερο τα 
μικρότερα καταλύματα, όπως είναι τα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και για διάρκεια ενός 
μήνα", αναφέρει ο Ιπποκράτης Κουρούνης, 
ιδιοκτήτης του Aegean View Hotel στην Κω, 
που άνοιξε στις 27 Ιουλίου με 30% πληρότη-
τα και κύρια αγορά την Ολλανδία.
"Οι Σκανδιναβοί έχουν ακυρώσει, δεν ελπί-
ζουμε πολλά από την Δανία, ενώ εάν ανοί-
ξει η Αγγλία, έχουμε ελπίδες για αξιοπρεπή 
χρονιά", αναφέρει και τονίζει ότι, "το παιχνί-
δι που παίζει η Γερμανία με την Αγγλία, που 
είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις στον τουρισμό, 
μας έχει διαλύσει".
Επιπλέον, συμπληρώνει ότι οι επιπτώσεις 
της πανδημίας, τόσο σε οικονομικό, όσο και 
σε υγειονομικό επίπεδο, έχουν απωθήσει 
τον κόσμο από το να κάνει διακοπές.
"Ο Ευρωπαίος τουρίστας είναι πολύ οργα-
νωμένος, κλείνει από νωρίς τις διακοπές του 

και δεν μπορεί το ανοργάνωτο της τελευταί-
ας στιγμής, για το τι θα βρει μπροστά του. Οι 
επιχειρηματίες δεχόμαστε ερωτήσεις για το 
εάν θα είναι όλα τα facilities του ξενοδοχεί-
ου ανοικτά, λόγω του ότι υπάρχει μειωμέ-
νη πληρότητα".

ΚΡΗΤΗ
Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, που κάθε χρό-
νο συγκεντρώνει κυρίως Γερμανούς και 
Άγγλους, ο Ζαχαρίας Χνάρης, Γενικός Δι-
ευθυντής του ομίλου CHC, αναφέρει στο 
BnB Daily ότι, το εν λόγω μέτρο θα είναι 

μεν, βοηθητικό, αλλά μόνο για την τοπική 
κοινωνία.
"Οι κρητικοί θα μείνουν στην Κρήτη, οι Αθη-
ναίοι στην Αθήνα και οι Πελοποννήσιοι στην 
Πελοπόννησο", λέει χαρακτηριστικά και εξη-
γεί ότι, δεδομένου του ότι πολλοί συμπολίτες 
μας δεν έχουν εμβολιαστεί, η μετακίνηση κα-
θίσταται αρκετά ακριβή, λόγω των PCR tests.

7/10 ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ ΑΝΟΊΞΑΝ  
ΣΤΟ ΝΟΤΊΟ ΑΊΓΑΊΟ
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας 
του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 

Ιπποκράτης Κουρούνης, ιδιοκτήτης  
του Aegean View Hotel στην Κω

 Ζαχαρίας Χνάρης, Γενικός Διευθυντής  
του ομίλου CHC
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Προβλέψεων για το Νότιο Αιγαίο, το β' τρί-
μηνο του 2021, το 69,8% των ξενοδοχείων 
εποχικής λειτουργίας ήταν ανοιχτό.
Από το υπόλοιπο 30% που δεν είχε ανοίξει 
μέχρι τέλος Ιουνίου, το 72,9% σκοπεύει να 
ανοίξει μέσα στην τουριστική περίοδο του 
2021, ενώ το 18% περίπου δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμα.
Από τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας, 
που σκοπεύουν να ανοίξουν στο Νότιο Αι-
γαίο, το 47,5% δηλώνει ότι θα έχουν λειτουρ-
γήσει μέχρι αρχές Ιουλίου, ανεβάζοντας το 
ποσοστό των ανοικτών ξενοδοχείων μέσα 
στον Ιούλιο, για το Νότιο Αιγαίο στο 84%, σύμ-
φωνα με την ίδια έρευνα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΤΕΠ επι-
βεβαιώνονται και από τις Ενώσεις Ξενοδό-
χων στα νησιά της Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σα-
ντορίνης, Πάρου και Νάξου, όπου, σύμφωνα 
και με τα δικά τους στοιχεία και εκτιμήσεις, 
μέσα στον Ιούνιο:
• Στην Ρόδο, άνοιξε περίπου το 80% των 

ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας
• Στο 80% βρισκόταν επίσης και το ποσο-

στό της Σαντορίνης μέχρι τον Ιούνιο
• Στην Κω, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 

50% περίπου, με την προοπτική μέσα 
στον Ιούλιο να ανέβει

• Τα υψηλότερα ποσοστά ανοικτών ξενο-
δοχείων φαίνεται να παρουσιάζουν τα 
νησιά των Κυκλάδων, Μύκονος, Πάρος, 
Νάξος, όπου, ήδη από τον Ιούνιο, τα ξε-
νοδοχεία που άνοιξαν, έφταναν μέχρι και 
το 90%, ενώ, σύμφωνα πάντα με τις αντί-
στοιχες Ενώσεις Ξενοδόχων, μέσα στον 
Ιούλιο αναμένεται να ανοίξει το σύνολο 
των ξενοδοχείων στα νησιά αυτά

Ωστόσο σε σύγκριση με την περσινή χρο-
νιά, από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέ-
σιμα μέσω του ΙΤΕΠ, στο τέλος του Ιουλίου, 
τα ξενοδοχεία που είχαν δημιουργήσει Υγει-
ονομικό Πρωτόκολλο επί του συνόλου του 
ξενοδοχειακού δυναμικού της Περιφέρειας, 
ήταν το 65%.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΗ ΣΤΑ ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΑ 
ΠΡΏΤΟΚΟΛΛΑ
Σημειώνεται ότι, κάθε ξενοδοχείο και φέτος, 
προκειμένου να ανοίξει, υποχρεώνεται να 
συμμορφωθεί στα Ειδικά πρωτόκολλα υγει-
ονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων 
ρυθμίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για 
την επαναλειτουργία των τουριστικών επιχει-
ρήσεων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων ένα-
ντι της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η 
σχετική δήλωση συμμόρφωσης γίνεται μέσω 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και για την απόκτηση του ειδικού σήματος 
"HEALTH FIRST”, ακολουθεί εκπαίδευση, η 
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους ερ-
γαζόμενους και συνδέεται με την ασφαλή και 
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.
Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα 
"Τουρισμός για όλους".

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

> BNB IN THE WORLD
ΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΑΝΕΚΤΗΣΕ ΤΑ ΗΝΊΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Τo Λονδίνο ανέκτησε τα ηνία από το Άμ-
στερνταμ, ως ο μεγαλύτερος κόμβος συναλ-
λαγών μετοχών στην Ευρώπη τον Ιούνιο.
Το μερίδιο της πρωτεύουσας του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην ευρωπαϊκή αγορά κινείται 
σταθερά υψηλότερα τους τελευταίους μήνες, 
χάρη στην επανεκκίνηση των συναλλαγών 
ελβετικών μετοχών μετά την αποχώρηση της 
Ελβετίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κυβέρνηση της Ελβετίας έδωσε προ μη-
νών, το πράσινο φως για να αρχίσει εκ νέου, 

η διαπραγμάτευση ελβετικών μετοχών στο 
LSE. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, 
ο όγκος συναλλαγών στο χρηματιστήριο του 
Λονδίνου κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα €8,9 
δισ. την ημέρα, τον Ιούνιο, έναντι €8,8 δισ. στο 
Άμστερνταμ, σύμφωνα με στοιχεία της Cboe 
Global Markets.
Είναι η πρώτη φορά που το Λονδίνο καταλαμ-
βάνει την πρώτη θέση, μετά την αποχώρηση 
από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την εκ-
θρόνισή του από το Άμστερνταμ τον Ιανουάριο.

> ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΊ
ΑΚΥΡΏΝΕΊ PROJECT 
$2,94 ΔΊΣ. ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΡΜΑΤΊΚΟΥ
Ο κρατικός αερο-
λιμένας του Άμπου 
Ντάμπι ακύρω-
σε τη σύμβαση 
με κοινοπραξία, η 
οποία κατασκευ-
άζει τερματικό 
ύψους 10,8 δισ. Ντηρχάμ ($2,94 δισ.) στο 
κύριο αεροδρόμιο του Εμιράτου, ανέφε-
ραν πηγές στο Reuters. Στην κοινοπρα-
ξία, η οποία αποτελείται από την Arabtec 
των ΗΑΕ, την τουρκική TAV Insaat και την 
Consolidated Contractors Company (CCC) 
με έδρα την Αθήνα, ανατέθηκε το 2012 να 
κτίσει το Midfield Terminal Building στο 
Διεθνές Αεροδρόμιο του Αμπου Ντάμπι.
Μία εκ των πηγών δήλωσε πως, ο κρα-
τικός αερολιμένας ακύρωσε το συμβό-
λαιο, καθώς ο όμιλος ξεπέρασε το κόστος 
του project. Το τερματικό, το οποίο ακόμη 
βρίσκεται υπό κατασκευή και αρχικά ήταν 
προγραμματισμένο να ανοίξει το 2017, μα-
στίζεται από καθυστερήσεις ετών.

https://www.tourism4all.gov.gr/
mailto:stella%40notice.gr%20?subject=
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> ΕΤΕ
ΕΠΊΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΓΚΊΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΊΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο Γκίκας Χαρδούβελης θα είναι σε λίγες 
μέρες και επισήμως, ο νέος Πρόεδρος της 
Eθνικής Τράπεζας. Στη χθεσινή του συνε-
δρίαση, το Δ.Σ της τράπεζας έδωσε το χρί-
σμα στον κ. Χαρδούβελη και απομένει η τυ-
πική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση που 
θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα.
Σήμερα κιόλας, αναμένεται να αποσταλεί 
προς επικύρωση – που έχει τυπικό χαρα-
κτήρα - στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό 
(SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας η απόφαση του Δ.Σ.
Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τρά-
πεζας, που συνεδρίασε χθες το απόγευμα, 
εξέτασε τις δύο υποψηφιότητες που ειση-
γήθηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Αυτή 
του καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη - που 
ήταν εξ’ αρχήν φαβορί στην κούρσα δια-
δοχής του …παραιτηθέντα Κώστα Μιχαη-
λίδη – και του Αντου Κυριαζή, που εργάζε-
ται επί σειρά ετών στην ελβετική ΕFG του 
Σπύρου Λάτση.

ΓΝΏΡΊΖΕΊ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο κ. Χαρδούβελης γνωρίζει πολύ καλά την 
τράπεζα, καθώς από τον Ιούλιο του 2019 
είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - 
Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ.
Κατέχει σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά 
και χρηματοοικονομικά θέματα, έχει μακρά 
καριέρα στην οικονομική έρευνα, εμπειρία 
σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις και συ-

νεχή επαφή με την επενδυτική κοινότητα, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

ΠΛΟΥΣΊΟ ΒΊΟΓΡΑΦΊΚΟ
Στο παρελθόν, ο κ. Χαρδούβελης είχε δια-
τελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εθνικής Χρηματιστηριακής 
Α.Ε., του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθη-
νών, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, καθώς και της Επιτροπής Ευ-
ρωπαϊκών και Νομισματικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.
Σήμερα, είναι Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, μέλος Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Anatolia College 
και του Multinational Finance Society και 
του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Cyprus 
International Institute of Management, 
ενώ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματο-
οικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ερευνητι-
κός Εταίρος στο Centre for Economic Policy 
Research του Λονδίνου.
Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts και 
Master of Science στα Εφαρμοσμένα Μα-
θηματικά του Πανεπιστημίου Harvard της 
Μασαχουσέτης, καθώς και Διδακτορικού 
Διπλώματος στα Οικονομικά του Πανεπι-
στημίου Berkeley της Καλιφόρνιας. 

Άρτεμις Σπηλιώτη

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΩΝ Η.Π.Α.

Γκίκας 
Χαρδούβελης
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενέκριναν το 
εμβόλιο της Moderna κατά της COVID-19, για 
επείγουσα χρήση, το πέμπτο εμβόλιο που 
έλαβε τέτοια έγκριση από το αραβικό κρά-
τος, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας στο κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων, WAM, την Κυριακή.
Τα ΗΑΕ, τουριστικός, εμπορικός και επιχει-
ρηματικός κόμβος της περιοχής, είχαν μια 
από τις ταχύτερες εκστρατείες εμβολιασμού 
στον κόσμο, αλλά τα καθημερινά κρούσμα-
τα παρέμειναν κοντά στις 2.000, αν και κάτω 
από την κορυφή των σχεδόν 4.000 τον Φε-

βρουάριο. Τα ΗΑΕ ανέφεραν την εξάπλωση 
των παραλλαγών Βήτα, Δέλτα και Άλφα στη 
χώρα περίπου 9,2 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Το 73,8% του πληθυσμού των ΗΑΕ έχει 
λάβει μία δόση εμβολίου, ενώ το 63,7% έχει 
εμβολιαστεί πλήρως, δήλωσε το Υπουργείο 
Υγείας σε δημοσίευση στο Twitter το Σάββα-
το. Το Σάββατο, η γειτονική Σαουδική Αρα-
βία απαγόρευσε το ταξίδι και την είσοδο από 
τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΑΕ. Ο περιορισμός ισχύει για όποιον βρι-
σκόταν εκεί, τις τελευταίες 14 ημέρες.

> HNΏΜΕΝΑ ΑΡΑΒΊΚΑ ΕΜΊΡΑΤΑ
ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΓΊΑ ΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ  
ΤΟ ΕΜΒΟΛΊΟ ΤΗΣ MODERNA

> ΜΗΤΕΡΑ
ΔΊΑΚΑΘΕΤΗΡΊΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΟΡΤΊΚΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ
Διακαθετηριακές εμφυτεύσεις αορτικής βαλ-
βίδας για τη "διόρθωση" αορτικής στένωσης 
με τη μέθοδο TAVI πραγματοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 
του ΜΗΤΕΡΑ. Της μεθόδου επωφελήθηκαν 
τέσσερις ασθενείς, οι οποίοι διέτρεχαν υψη-
λό κίνδυνο για χειρουργική αντικατάσταση 
της αορτικής βαλβίδας. Το εγχείρημα πέτυ-

χε, χάρη στην ομάδα, με υπεύθυνο Επεμ-
βατικό Καρδιολόγο, Αναπλ. Διευθυντή της 
Καρδιολογικής Κλινικής Ενηλίκων ΜΗΤΕ-
ΡΑ, Άγγελο Ρηγόπουλο. Άξιο λόγου είναι ότι 
ο κ. Ρηγόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία 
και έχει πραγματοποιήσει ανάλογες επεμβά-
σεις στο εξωτερικό. Τα περιστατικά αξιολογή-
θηκαν από την Ομάδα Καρδιάς του ΜΗΤΕΡΑ, 

με συμμετοχή του Διευθυντή της Καρδιοχει-
ρουργικής Κλινικής κ. Φώτη Μητρόπουλου 
και της Αναισθησιολογικής Ομάδας, με υπεύ-
θυνη την κα. Ελισάβετ Υψηλάντη. Μετά την 
επέμβαση, οι τέσσερις ασθενείς πήραν εξι-
τήριο από το νοσοκομείο σε τέσσερις ημέρες, 
χωρίς να εμφανίσουν καμία επιπλοκή, όπως 
τονίζεται στην ανακοίνωση.
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> ΕΟΦ
ΕΓΚΡΊΣΗ ΚΛΊΝΊΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΓΊΑ ΕΜΒΟΛΊΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΊΝΟΥ

> PFIZER/BIONTECH
ΜΕΊΏΝΕΤΑΊ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΊΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Το πράσινο φως έδωσε ο ΕΟΦ για τη διε-
ξαγωγή στη χώρα μας της τυχαιοποιημένης 
Κλινικής Μελέτης Φάσης ΙΙΙ θεραπευτικού 
εμβολίου σε ασθενείς με Οξεία Μυελογε-
νή Λευχαιμία. Το galinpepimut-S (GPS) 
αναπτύσσεται από την εταιρεία, SELLAS 
LIFE SCIENCES. Η μελέτη έχε την ονομα-
σία REGAL και διεξάγεται σε διεθνές επίπε-
δο. Η έγκριση για την κλινική μελέτη Φάσης 
ΙΙΙ βασίστηκε στα αποτελέσματα της Κλινικής 
Μελέτης Φάσης ΙΙ. Ασθενείς με Οξεία Μυε-

λογενή Λευχαιμία έλαβαν το αντικαρκινικό 
εμβόλιο GPS, ως θεραπεία συντήρησης, και 
διαπιστώθηκε στη δεύτερη τους πλήρη ύφε-
ση (CR2), πως είχαν διάμεση συνολική επιβί-
ωση 21 μήνες, σε αντίθεση με τους 5,4 μήνες 
για τους ασθενείς που έλαβαν την καλύτερη 
δυνατή προτεινόμενη θεραπεία. Η εταιρεία 
σημειώνει ότι διασφαλίζεται ένα στατιστικά 
σημαντικό όφελος επιβίωσης 15,6 μηνών για 
το GPS (p<0.02). Η θεραπεία με GPS ήταν ιδι-
αίτερα καλά ανεκτή.

Η προστασία, που παρέχει το εμβόλιο των 
Pfizer/BioNTech έναντι ήπιων μορφών νό-
σησης από τον κορωνοϊό, φαίνεται να μειώ-
νεται μετά από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα 
με δεδομένα που συγκέντρωσε το Ισρα-
ήλ, την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα επι-
κρατεί των άλλων μεταλλαγμένων στελε-
χών. Ωστόσο το εμβόλιο εξακολουθεί να 
παρέχει προστασία έναντι της σοβαρής νό-
σησης, μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστό-
τοπος, Ynet, επικαλούμενος στοιχεία του ισ-
ραηλινού Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
το Bloomberg. Σύμφωνα με το Ynet, το εμ-
βόλιο που ανέπτυξαν οι Pfizer/BioNTech πα-
ρείχε προστασία από τη νόσηση στο 64% των 

εμβολιασμένων στο διάστημα 6 Ιουνίου με 
αρχές Ιουλίου, όταν η κυβέρνηση της χώρας 
ήρε τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, ποσοστό σημαντικά χαμηλό-
τερο από το 94% που είχε καταγραφεί μετα-
ξύ 2 Μαΐου και 5 Ιουνίου.

Γίνε 
συνδρομητής

τώρα
και επωφελήσου

από τα πακέτα συνδρομών.

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
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> LEVI’S

ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΗΝ SPRING SUMMER COLLECTION 2021

> L’ ORÉAL

Ο VIANNEY DERVILLE ΗΓΕΊΤΑΊ  
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΏΝΗΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Η Levi’s® παρουσιάζει τη νέα της συλλογή 
για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021, που 
είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σε 
συνεργασία με την Safilo.
Τα γυαλιά ηλίου και οράσεως, Levi’s®, 
διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία 
λειτουργικών και μοντέρνων μοντέλων, 
που εκφράζει το ανεπιτήδευτο 
καλιφορνέζικο στιλ, αντλώντας έμπνευση 
από τις αποχρώσεις της συλλογής denim 
της Levi’s®, που συνδυάζονται με τις 
ζεστές αποχρώσεις των χρυσών και 
ασημί καθρεπτέ φακών, αλλά και με πιο 
κλασσικούς και διακριτικούς τόνους του 
μαύρου, του καφέ ή του γκρι.
Η νέα κολεξιόν λανσάρει την capsule 
συλλογή γυαλιών "Responsibly-Made", 
που περιλαμβάνει επιλογή γυαλιών ηλίου, 
κατασκευασμένων με υλικά βιολογικής 
βάσης που προήλθαν από βιώσιμο 

καστορέλαιο, σύμφωνα με τη δέσμευση 
της εταιρείας να συμβάλλει στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
στον πλανήτη, μέσα από τη χρήση πιο 
υπεύθυνων μεθόδων παραγωγής. Η 
συλλογή περιλαμβάνει επίσης, σειρά 

μοντέλων από Hexatate, μια καινοτόμα 
πατενταρισμένη ακρυλική ρητίνη, με πιο 
ισχυρές τεχνικές και μηχανικές ιδιότητες 
από το ασετάτ, για ακόμη πιο σταθερούς 
σκελετούς. Το Hexetate είναι πιο ελαφρύ 
και πιο άνετο από τα πλαστικά υλικά.

Σε συνέχεια της αποχώρησης του Alexandre 
Popoff, Προέδρου Ανατολικής Ευρώπης της 
L’ Oréal, η εταιρεία δημιουργεί μία νέα Ζώνη 
για την Ευρώπη, υπό την ηγεσία του Vianney 
Derville, νυν Προέδρου Δυτικής Ευρώπης.
Υπό την ηγεσία του, οι δύο πρώην ζώνες της 
Δυτικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώ-
πης θα ενωθούν σε μία ενιαία Ζώνη. Αυτή 
η οργανωτική αλλαγή έχει σχεδιαστεί, για να 
θέσει σε εφαρμογή τις βέλτιστες συνθήκες, 
που θα βοηθήσουν στη μελλοντική ανάπτυξη 
και αποτελεί το τελευταίο στάδιο της αναδιορ-
γάνωσης της δομής των Ζωνών του Ομίλου.
Ο Vianney εντάχθηκε στον όμιλο το 1992, 
ως product manager του κλάδου προϊό-
ντων ευρείας διανομής στην Γαλλία για την 
Lascad. Το 1999 διορίστηκε Γενικός Διευθυ-
ντής του κλάδου προϊόντων ευρείας διανο-
μής στην Ιαπωνία, μια θέση που κατείχε για 
4 χρόνια. Μετά την επιτυχία του στην Ιαπω-

νία, ο Vianney διορίστηκε στη συνέχεια Γενι-
κός Διευθυντής της L' Oréal Ισπανίας το 2004.
Μετά την επιστροφή του στο Παρίσι το 2007, ο 
Vianney κατείχε διάφορους ρόλους, ώσπου 
διορίστηκε επικεφαλής των διεθνών αγο-
ρών του κλάδου προϊόντων ευρείας διανο-
μής, το 2013. Στη συνέχεια, ο Vianney μετα-
φέρθηκε στις ΗΠΑ το 2014 ως επικεφαλής 
του του κλάδου προϊόντων ευρείας διανομής. 
Υπό την ηγεσία του, ο κλάδος σημείωσε ση-
μαντική επιστροφή στην ανάπτυξη σε αυτήν 
την εξαιρετικά ανταγωνιστική και στρατηγι-
κή περιοχή.
Πιο πρόσφατα, το 2016 ο Vianney διορίστη-
κε Πρόεδρος Δυτικής Ευρώπης και εντάχθη-
κε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου. Τα 
τελευταία χρόνια, έχει μετατρέψει επιτυχώς 
τη ζώνη σε ένα μοντέλο λειτουργίας πολλα-
πλών τμημάτων, το οποίο οδήγησε σε σημα-
ντική αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Vianney Derville
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> DEUX HOMMES

NΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ  
ΤΟ ΚΑΛΛΊΤΕΧΝΊΚΟ ΡΕΥΜΑ ROCOCO

> CPM - COLLECTION
PREMIÈRE MOSCOW

ΘΑ ΔΊΕΞΑΧΘΕΊ 31/8-
03/09 ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ

Στην καινούργια συλλογή των Deux 
Hommes, οι πολυπρόσωπες ζωγρα-
φικές συνθέσεις του γαλλικού ρυθμού 
rococo συναντούν τα all tomorrow's 
parties της underground σκηνής των 
αρχών του '70.
Στο επίκεντρο της collection, η εκκε-
ντρικότητα, η τόλμη και η ελευθέρια των 
glam-rockers, η καλόγουστα επιδεικτική 
ομορφιά του ευρωπαϊκού rococo, oι χρυ-
σορόδινες αποχρώσεις στα πορτραίτα της 
Madame Le Brun και οι δραματικοί πα-

στέλ ουρανοί στους πίνακες του Tiepolo.
Σκοπός του οίκου Deux Hommes είναι 
να αντικαταστήσει το βάρος της ιστορίας 
πάνω στα ρούχα, με την ελαφρότητα μιας 
σημερινής, εύχρηστης και κατανοητής 
ομορφιάς και να αναβιώσει το ξεχασμένο 
-εδώ και πολύ καιρό- πνεύμα της γιορτής!
Στο fashion film των Deux Hommes συμ-
μετέχει και ο χορευτής Στέλιος Κατωπό-
δης. Τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική δι-
εύθυνση του fashion film επιμελήθηκε ο 
Κώστας Δημάς.

Στο εκθεσιακό κέντρο, Expocentr, στην Μό-
σχα, θα διεξαχθεί η έκθεση CPM - Collection 
Première Moscow, από τις 31 Αυγούστου ως 
τις 3 Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση θα παρουσι-
αστούν οι συλλογές Άνοιξη / Καλοκαίρι 2022 
από κορυφαίους εκθέτες από την Γερμανία, 
την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ρω-
σία, την Τουρκία και άλλες χώρες.
Οι εκθέτες υποστηρίζονται από εθνικούς ορ-
γανισμούς και ενώσεις της βιομηχανίας μό-
δας, όπως:
• Ente Moda Italia (EMI)
• German Fashion Modeverband 

Deutschland e.V.
• Fédération Française du Prêt à Porter 

Feminin
• Enterprise Greece
• Istanbul Textile and Apparel Exporter 

Associations (ITKIB)
Επίσης, η CPM παρουσιάζει και την CPM 
Body & Beach, τη διεθνή εμπορική έκθε-
ση εσωρούχων της Μόσχας, η οποία κατέ-
χει παραδοσιακά ένα σημαντικό μέρος των 
εκθέσεων μόδας.
Οι διοργανωτές της CPM Messe Düsseldorf 
Moscow OOO, από κοινού με την εταιρεία 
IGEDO, ανακοίνωσαν επιπλέον, την έναρξη 
ενός νέου project, με στόχο να φέρουν κο-
ντά τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους 
παίκτες της βιομηχανίας εσωρούχων.
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                        By
                  Γιώτα       
       Παναγιώτου

Ο μαγικός κήπος του Cash κι άλλες mediterrasian ιστορίες

Η δική μου παρέα 
θεωρεί ότι το κα-
λοκαίρι ξεκινά επι-
σήμως μόνο όταν 
υπάρχουν οι αντί-
στοιχες γαστρονο-
μικές αφορμές και 
σας διαβεβαιώ-
νω πως κανείς από 
εμάς δεν τις αφήνει 
στην τύχη και ανεκμετάλλευτες. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι δίνου-
με ραντεβού σε συγκεκριμένα εστιατόρια κάθε αρχή της σεζόν, ακο-
λουθώντας ένα ιδιαίτερο τελετουργικό που επαναλαμβάνεται με συ-
νέπεια και πολλή χαρά. Ένα από τα εστιατόρια που επισκεπτόμαστε, 
λοιπόν, σταθερά  εδώ και χρόνια (συνήθως το πρώτο στη σειρά) εί-
ναι το Cash στο Κεφαλάρι. Οι λόγοι είναι δύο: πρώτα από όλα ο υπέ-
ροχος, κατάφυτος κήπος, ο οποίος φαντάζει στα μάτια μας καταφύ-
γιο από τη ζέστη της πόλης και τις γκρίζες σκέψεις. Ο δεύτερος έχει 
να κάνει με το φαγητό και πιο συγκεκριμένα με το πάντα προσεγμέ-
νο sushi και τις εκλεπτυσμένες fusion προτάσεις.

Και φέτος στις «επάλξεις» της κουζίνας συναντάμε ως  executive 
chef τον έμπειρο Βαγγέλη Λεούση, ενώ η ομάδα έχει Chef de Cuisine 
τον Χρήστο Λίτση και Sushi Chef τον Δημήτρη Νούση. Το δικό μας 
δείπνο ξεκίνησε με tuna tartar σε τραγανό ταρτάκι με guacamole, 
σχοινόπρασο, πίκλα jalapeno, σος μέλι -wasabi και soy gel, ενώ 
μας ενθουσίασε το βαθιάς νοστιμιάς  βασιλικό καβούρι με kosho 
mayo, αυγά χελιδονόψαρου και σαλάτα από φύκια. Διαλέξαμε, επί-
σης τα κλασικά prawn dogs, ένα αυθεντικό street food και άκρως 
αμαρτωλό πιάτο με γαρίδες tempura, μανιτάρια shiitake και spicy 
mayo, μέσα σε ένα εξαιρετικά νόστιμο bao, το ζουμερό κοτόπουλο 
Kushiyaki με spicy miso, το οποίο πραγματικά παίρνει άλλη διάστα-
ση όταν του ρίξεις άφθονο χυμό λάιμ και το άψογα ψημένο φιλέτο, 
με steak fries και wasabi bearnaise.

Συνοδεύσαμε τα πιάτα με τα καλοδουλεμένα κοκτέιλς του Γιώργου 
Βαρθολομαίου που έχει «προπονηθεί» πολύ φέτος στην κουλτού-

ρα της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου: το φίνο και ισορροπημένο 
Drunken Geisha (με αρωματική Ketel One Botanical Cucumber & 
Mint, Italicus, Yuzushu και sparkling σακέ) ήταν μακράν το καλύτε-
ρο του καταλόγου. Φυσικά, δεν έλειψε το κρασί- το Cash άλλωστε 
φημίζεται για την ψαγμένη και πλήρη οινική του λίστα. Προσωπικά, 
πάντως, εκείνο το βράδυ ξαναερωτεύτηκα το Τ-Οίνος MAVROSÉ 
που έχουν δημιουργήσει οι Αλέξανδρος Αβατάγγελος και Gerard 
Margeon, το οποίο ταιριάζει τόσο πολύ με τις ασιατικές γεύσεις. Πρό-
κειται για ένα χαρμάνι από 80% Αυγουστιάτη και 20% Μαυροτράγα-
νο, με δροσερή, τονισμένη οξύτητα στο στόμα, ορυκτή επίφαση και 
αρώματα από φράουλα και βατόμουρο, χαρακτηριστικά που ανέδει-
ξαν άψογα τις εντάσεις των πιάτων της ομάδας του Cash - σε αυτό 
το σημείο θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον πάντα κεφάτο και 
διαβασμένο sommelier Μίμη Αρέφ, για τις επιτυχημένες του επι-
λογές στο food& wine pairing.

Για άλλη μια φορά αφεθήκαμε στη φροντίδα του μαέστρου της εστια-
τορικής τέχνης Νεκτάριου Ντάλλα. Τώρα που το σκέφτομαι, να, ένας 
ακόμη λόγος να επισκεφτείτε το Cash: το σέρβις «χτίζεται» γύρω από 
τον πελάτη ώστε να τον ικανοποιήσει, χωρίς να τον πιέζει. Όλη αυτή 
η δομημένη φροντίδα είναι απολαυστική εμπειρία για εμάς και κατά 
την ταπεινή μου άποψη αποτελεί πολύτιμο μάθημα για τους ενδια-
φερόμενους του χώρου. Το ωραίο, μάλιστα σε αυτή την περίπτω-
ση, είναι πως δε χρειάζεται να πάτε στο εξωτερικό για να το ζήσετε. 
Η δροσερή Κηφισιά είναι δίπλα!

I N F O
Cash Δηληγιάννη 54,  
Κηφισιά, τηλ. 212-10.04.772


