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ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Toυ Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου*

Η Ευρώπη πρωτοπορεί σταθερά σε όλους 
τους τομείς της αντιμετώπισης της κλι-
ματικής αλλαγής, παρά την μικρή συνει-
σφορά της στο παγκόσμιο περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα. Αν και οι άλλες μεγάλες 
οικονομίες δεν ακολουθήσουν δεν θα 
επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού, ενώ 
παράλληλα το κόστος για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις θα αυξάνεται. Η αλλαγή της 
στόχευσης σε μείωση 55% των Εκπο-
μπών Αερίων Θερμοκηπίου έως το 2030 
ανατρέπει τα δεδομένα και πλέον, είναι 
κρίσιμο να δημιουργηθεί επαρκές πλέγ-
μα προστασίας της ανταγωνιστικότητας. Η 
χώρα μας λόγω της αυξημένης έκθεσης 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, το έχει 
ιδιαίτερη ανάγκη, και δεν αφορά μόνο την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
την ανάκαμψη και την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. 
Τα επόμενα χρόνια χρειάζεται η οριστι-
κή μεταστροφή της οικονομίας προς την 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, σε 
πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, 
οι οποίες θα συμβάλλουν μέσω εποικο-
δομητικού και τεκμηριωμένου διαλόγου 
στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής.

*Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είναι Γε-
νικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ

Business 
OPINION

> MLS
ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΛΕΥΚΌΣ ΚΑΠΝΌΣ- ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΝΕΌ ΌΜΌΛΌΓΌ
Δεν θα πληρώσει την τρίτη ομολογιακή έκδοση των €6 εκατ., το κουπόνι της οποίας είναι 
€83 χιλ., η MLS, σύμφωνα με πληροφορίες του BnB Daily. Σημειώνεται πως έχει ήδη 
κοινοποιηθεί η πρόταση να μην πληρώσει τα τοκομερίδια των €72,8 χιλ. που αφορούν 
στη δεύτερη ομολογιακή έκδοση των €6,7 εκατ.

ΑΠΌΥΣΙΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ-ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΧΡΌΝΌ;
Στη δεύτερη γενική συνέλευση των ομολογιούχων, που πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή, δεν επετεύχθη απαρτία. Στη γενική συνέλευση συμμετείχε μόλις το 
10% των ομολογιούχων, κάτοχοι ομολόγων 4€ εκατ..
Επομένως δεν ελήφθη απόφση για την καταγγελία ή όχι της μονομερούς κίνησης μη 
πληρωμής κουπονιών ομολόγων. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις των ομολογιού-
χων και δεσμευτικές, πρέπει να υπάρχει απαρτία 66,67%, κάτι που φαίνεται πως είναι 
ανέφικτο. 

ΠΑΙΖΌΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ...
Εκπρόσωποι των ομολογιούχων σημειώνουν πως, "με αυτό τον τρόπο κερδίζει χρόνο η 
εταιρεία, καθώς δεν αποφασίζεται η καταγγελία των ενεργειών της. Ωστόσο, ένας ακόμη 
λόγος είναι πως αρκετοί ομολογιούχοι έχουν αποφασίσει να κινηθούν δικαστικά κατά 
της εταιρείας και επομένως δεν θέλουν να δεσμευθούν από μία απόφαση, που ενδε-
χόμενως θα δίνει παράταση στις πληρωμές των ομολόγων, όπως επιθυμεί η εταιρεία".

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η DELOITTE
Σύμφωνα με πληροφορίες το προσεχές διάστημα αναμένεται να πληρωθεί η Deloitte, το 
τελικό πόρισμα της οποίας θα φτάσει στην εταιρεία έως τις 11 Νοεμβρίου, όπου αναμέ-
νεται να συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Ιωάννης Καματάκης, ιδρυτής, MLS

http://nicolas@notice.gr
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Editorial
ΧΡΕΌΣ ΠΡΌΣΑΡΜΌΓΗΣ

Την ώρα, που η απόφαση της Μέρκελ να 
αναβάλει τη σύνοδο κορυφής του Νοεμ-
βρίου έχει αυξήσει τον προβληματισμό 
των Βρυξελλών σχετικά με την πρόοδο 
των διαδικασιών για το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, δεδομένου ότι θεωρείται πλέον 
ιδιαίτερα δύσκολο να έχουν όλα διευθε-
τηθεί, ώστε να εκκινήσουν τα πράγματα 
όπως πρέπει από την 1η Ιανουαρίου του 
2021, φαίνεται ότι, στην πολύπαθη γηραιά 
ήπειρο, μέσα στην ξεροκεφαλιά των Γερ-
μανών, κάποιοι καταλαβαίνουν καλύτερα 
πώς έχουν τα πράγματα και τι πρέπει να 
γίνει. 
Ήρθε, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονο-
μικό Συμβούλιο να προτείνει τη μεταρ-
ρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ και ειδικό-
τερα των κανόνων για το δημόσιο χρέος.
Θεωρεί ότι η μεγάλη αύξηση του χρέους 
στις χώρες της Ευρωζώνης, λόγω του 
κορονοϊού, καθιστά απαραίτητη μία ευε-
λιξία, ώστε οι στόχοι για το χρέος να εί-
ναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξή τους 
να χρειάζονται χαμηλότερα πρωτογενή 
πλεονάσματα σε σχέση με τους ισχύοντες 
κανόνες.
Συγκεκριμένα, προτείνει την αύξηση του 
δείκτη αναφοράς για το χρέος πάνω από 
το 60% του ΑΕΠ, ή μία μεγαλύτερη χρο-
νική περίοδο μείωσης του χρέους προς 
το επίπεδο αυτό για τις χώρες με υψηλό 
χρέος, ή ένα συνδυασμό των δύο αυτών 
παραμέτρων. 
Το πλέον σημαντικό είναι ότι επισημαίνει 
την ανάγκη να διαφοροποιούνται οι κα-
νόνες με βάση τα δεδομένα των χωρών, 
ώστε να αποφευχθούν τα αδιέξοδα, που 
θα προκαλούσε η ανάγκη επίτευξης πολύ 
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων 
από τις υπερχρεωμένες χώρες, ή μία ντε 
φάκτο καταστρατήγησή τους.
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα στοιχεία, 
που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εurostat, 
στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 
2020 το χρέος της Ευρωζώνης ανήλθε 
στο 95,1% του ΑΕΠ, ενώ για εφτά χώρες 
υπερέβαινε το 100%. Η Ελλάδα είχε το 
υψηλότερο χρέος (187,4%), ακολουθού-
μενη από την Ιταλία (149,4%) και την Πορ-
τογαλία (126,1%). 
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr
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> REGENCY
ΕΠΕΝΔΥΣΗ €200 ΕΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΌΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ

 "Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της με-
γαλύτερης τουριστικής επένδυσης στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Μετά την έγκριση 
του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η επένδυση ύψους €200 εκατ. του Ομίλου Regency ει-
σέρχεται στην τελική ευθεία", σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Το Voria, όπως ονομάζεται το έργο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πόλου Του-
ρισμού και Ψυχαγωγίας στο Μαρούσι, αφορά στη δημιουργία ενός διεθνώς πρότυπου 
τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο θα αναβαθμίσει ολιστικά την περιοχή, διαμορ-
φώνοντας συνθήκες ισόρροπης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης για ολόκληρη την Αττι-
κή. Παράλληλα, θα στεγάσει και το ιστορικό Καζίνο της Πάρνηθας, η μετεγκατάσταση 
του οποίου, πέραν του ότι προβλέπεται από σχετικό Νόμο, είναι επιβεβλημένη, πλέον, 
λόγω των νέων εξελίξεων στην αγορά τυχερών παιγνίων. 

IN BRIEF - PROJECT
Περιοχή: Μαρούσι

Ύψος επένδυσης: €200 εκατ.
Θέσεις εργασίας: 1000

Έκταση: 55.000 τ.μ. 
Περιλαμβάνει
Ξενοδοχείο 5*

Υπόγεια parking
Χώρους Πολιτσμού

Χώρους εκδηλώσεων 
Καταστήματα εστίασης
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Αποχέτευση: Αξιολόγηση κύριων κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισης 

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον 
ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται 
στον κύκλο του νερού, μεριμνά για τη 
συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, 
ώστε να επιστρέφουν στο περιβάλλον 
απαλλαγμένα από το ρυπαντικό τους φορ-
τίο. Η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ βασίζεται στο 
κείμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και σε 
εταιρικές πρωτοβουλίες.
Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των πι-
θανών κινδύνων είναι ένα πολύ σημαντι-
κό θέμα, το οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται 
με ιδιαίτερη προσοχή, μέσω σύνταξης 
συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδια-
σμού, έχοντας επίγνωση των οικονομι-
κών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων τους. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌΧΕΤΕΥΣΗΣ
Για την εξυπηρέτηση περιοχών που στε-
ρούνται αποχέτευσης, προγραμματίζεται ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή νέων έργων 
αποχέτευσης. Ο κίνδυνος προς αντιμετώ-
πιση είναι η υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη 
δικτύου αποχέτευσης, με τη διοχέτευση 
των λυμάτων μέσω μη στεγανών βόθρων 
στο έδαφος ή και απευθείας στους φυσι-
κούς υγρούς αποδέκτες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΔΙΚΤΥΌ
Για τον έλεγχο, τον εντοπισμό και την τα-
χύτατη αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί 
διαρκείς και άμεσες επεμβάσεις στο δί-
κτυο με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. 
Οι δράσεις αυτές αποτελούν το κύριο 
μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης της 
εισροής λυμάτων σε ακίνητα ή διαφυγή 
λυμάτων στο περιβάλλον (δρόμους, ρέ-
ματα) από υπερχειλίσεις που πιθανόν να 
προκληθούν σε περίπτωση ισχυρών βρο-

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΠΗΓΗ: ΕΥΔΑΠ)

χοπτώσεων, λόγω παράνομης σύνδεσης 
ομβρίων στο δίκτυο ή από εμφράξεις των 
αγωγών λόγω απόρριψης στο δίκτυο στε-
ρεών αντικειμένων και υλικών (χαρτιά, 
στουπιά, μπάζα, κ.λ.π.).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΌΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΌΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Για την αντιμετώπιση της αποχέτευσης 
στο δίκτυο υγρών αποβλήτων ακατάλλη-
λων προς διάθεση, με αρνητικές επιπτώ-
σεις τόσο στους αγωγούς και στη λειτουρ-
γία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων 
όσο και στο περιβάλλον, διενεργούνται 
συστηματικές δειγματοληψίες και έλεγχοι 
των εισερχομένων στο δίκτυο λυμάτων 
με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και 
καινοτόμων τεχνολογιών και διεξάγονται 
εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων 
στα διαπιστευμένα εργαστήρια της εται-
ρείας. 

ΌΡΘΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ ΚΕΛ
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου επι-
βάρυνσης του θαλάσσιου οικοσυστήμα-

τος σε περίπτωση μη ορθής επεξεργασίας 
των λυμάτων, μη τήρησης δηλαδή των 
επιτρεπόμενων ορίων (BOD, TSS, κ.λ.π.) 
κατά την εκροή των επεξεργασμένων λυ-
μάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, η εται-
ρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που διασφαλίζουν την ορθή συντήρηση 
και αδιάλειπτη λειτουργία των Κέντρων 
Επεξεργασίας Λυμάτων, την επεξεργασία 
των λυμάτων και διαχείριση των προϊ-
όντων αυτής μέσω των πιο σύγχρονων 
μεθόδων και πάντα σε πλήρη αρμονία με 
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους. 
Η ΕΥΔΑΠ, με γνώμονα πάντοτε την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της υγείας 
και ασφάλειας των καταναλωτών, μερι-
μνά διαρκώς για την ορθή και αδιάλειπτη 
λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση 
του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας λυμάτων στις περιοχές αρ-
μοδιότητάς της, συμβάλλοντας στην επί-
τευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως οι στόχοι αυτοί έχουν οριστεί από 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
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> FOLLI FOLLIE
ΕΩΣ ΑΡΧΕΣ ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΌΥΣ ΌΜΌΛΌΓΙΌΥΧΌΥΣ. 
DEADLINE ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΥ

HIG: ΚΟΝΤΆ ΣΕ DEAL ΜΕ 
ΕΘΝΙΚΉ-ΠΕΙΡΆΙΏΣ ΓΙΆ ΤΆ 
ΔΆΝΕΙΆ ΤΉΣ ΧΆΛΥΒΟΥΡΓΙΆΣ
Η HIG Capital φέρεται να βρίσκεται πολύ κο-
ντά στην απόκτηση των δανείων, 90 εκατομ-
μυρίων ευρώ, της Ελληνικής Χαλυβουργίας, 
από την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς. 
Το fund, που έχει ήδη αποκτήσει και τα δά-
νεια της Eurobank (50 εκ.) προς την επιχεί-
ρηση συμφερόντων του ομίλου Μάνεση, έχει 
- σύμφωνα με πληροφορίες - προσφέρει 15 
σεντς ανά ευρώ ονομαστικής αξίας και συ-
ζητά και με την Alpha Bank, που έχει το υπό-
λοιπο μισό περίπου των δανείων (άλλα 150 
εκ.) για την αναδιάρθρωση των υποχρεώ-
σεων του ομίλου. Λεπτομέρεια: Κλειδί στην 
όλη συμφωνία είναι η έκταση του κλειστού 
από το 2012 εργοστάσιου στον Ασπρόπυργο, 
που διαθέτει πρόσβαση σε λιμενική εγκατά-
σταση και προορίζεται από το fund να γίνει 
βιομηχανικό πάρκο. 

BnSECRET

"Ο χρόνος πιέζει για την εξυγίανση της Folli Follie. Έως τις 6 Δεκεμβρίου θα πρέ-
πει να έχει κλείσει η συμφωνία με τους ομολογιούχους και να έχει εγκριθεί από 
τους ίδιους. Ο λόγος είναι πως στις 6 Δεκεμβρίου λήγει η προστασία από τους 
πιστωτές, στο πλαίσιο του αιτήματος υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του 
Πτωχευτικού", σημειώνουν πηγές της Folli Follie στο BnB Daily. 

"ΕΩΣ ΑΡΧΕΣ ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ"
"Απομένουν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για να κλείσει η συμφωνία. Εί-
μαστε αισιόδοξοι πως μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε θετικές ειδήσεις. Η 
συμφωνία έχει καθυστερήσει γιατί πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία", αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές. 

ΣΤΑ 14 ΕΚΑΤ. Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ
"Η ενδιάμεση χρηματοδότηση, για την οποία βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις 
με funds, είναι ύψους €14 εκατ. και για την εξασφάλιση των κεφαλαίων προτά-
θηκαν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως το κτήριο που στέγαζε το "Μι-
νιόν" και άλλων, που δεν έχουν δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα", επισημαίνουν οι ίδιες 
πηγές. 
 
ΤΑ NEA DEALS
Η εταιρεία έχει υπογράψει νέες εμπορικές συμφωνίες με μεγάλους οργανι-
σμούς, όπως:
• KAE Ολυμπιακός
• Intersport 
• Ένοπλες δυνάμεις
Με αυτές τις συμφωνίες η εταιρεία ελπίζει να καλύψει το κενό, που δημιούρ-
γησε η διακοπή μεγάλων συνεργασιών, που είχε στο παρελθόν, απόρροια της 
έλλειψης εμπιστοσύνης στην εταιρεία μετά τα πεπραγμένα της διοίκησης Κου-
τσολιούτσου.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Ο Δρομέας υπέγραψε, μετά από διαγωνιστική δι-
αδικασία, νέα σύμβαση με τον γερμανικό στρατό, 
ύψους €9.500.000, η οποία θα ολοκληρωθεί την 
επόμενη τετραετία.
Το υπόλοιπo ανεκτέλεστο έργο του Δρομέα με 
τον γερμανικό στρατό ανέρχεται σήμερα στα 
€51.000.000.

> ΔΡΌΜΕΑΣ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΕΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ €9,5 ΕΚΑΤ. 

Γιώργος Σάμιος, Πρόεδρος & CEO, Folli Follie

http://nicolas@notice.gr


6

Γί νε
σ υ νδ ρ ο μ ητ ή ς

τώ ρ α
κ α ι  ε π ω φ ε λ ή σ ο υ  α π ό

τ α  π α κ έ τ α  σ υ ν δ ρ ο μ ώ ν

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ 

NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

 

H Τesla ανακαλεί περίπου 30.000 αυτοκίνητα Model S και Model X, που εξήχθησαν στην 
Κίνα, εξαιτίας προβλημάτων με τις αναρτήσεις -ένα στραβοπάτημα για την αμερικανική 
κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων οχημάτων που αντιμετωπίζει ολοένα και εντεινόμε-
νο ανταγωνισμό στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο. Η εταιρεία ανακαλεί 
οχήματα, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου 2013 και 15 Ιανουαρίου 2018. 
Υπάρχουν δύο διαφορετικά ελαττώματα στις αναρτήσεις και κάποια από τα οχήματα 
πιθανώς να έχουν και τα δύο.

> FORTHNET
ΣΤΌ 9,63% ΤΌ ΠΌΣΌΣΤΌ ΤΩΝ TUNISIA 
TELECOM, TT ML LIMITED ΚΑΙ GO 

Η εταιρεία Forthnet ανακοίνωσε κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκ-
δόσεως της εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι, η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμ-
μεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών:
• Tunisia Telecom
• TT ML Limited 
• GO Plc., 
το 9,63% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

> TESLA
ΑΝΑΚΑΛΕΙ 30.000 ΌΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Την παροχή ειδικής άδειας για την από-
κτηση ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, και ειδι-
κότερα της εταιρείας Πειραιώς Leasing, 
ενέκρινε την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 
η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της Trastor.

IN BRIEF ΑΚΙΝΗΤΌ
Πολυώροφο κτίριο γραφείων

Οριζόντιες ιδιοκτησίες: 121
Οικοδομικό Τετράγωνο: 22

Λεωφόρος Μιχαλακοπούλου 184
Τίμημα: €17.100.000

> TRASTOR
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Η ΑΠΌΚΤΗΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΌΥ ΤΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING

Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Trastor



υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου

περισσότεροι από 60 ομιλητές 
υψηλού επιπέδου:
 

• ανώτατοι πολιτειακοί φορείς, 
• ειδικοί ομιλητές,
• ευρωπαϊκά think tanks, 
• • πολιτικές προσωπικότητες 
   από χώρες της Ευρώπης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

www.thessalonikisummit.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

https://www.thessalonikisummit.gr/
https://www.palladianconferences.gr/register4.php
https://www.palladianconferences.gr/alf20.php
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ HO.RE.CA.
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Δύο νέα πρόσωπα εντάσσονται στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΕΛΌΣ ΤΌΥ ΔΣ Ό JP RANGASWAMI
Ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, εξελέγη ο 
JP Rangaswami, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο 
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά 
την συνεδρίαση στις 22 Οκτωβρίου και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.
Ο κ. Rangaswami διαθέτει εμπειρία άνω των 35 ετών στον τομέα της πληροφορικής και 
έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις σε πολυεθνικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανο-
μένων χρηματοοικονομικών. 

ΝΕΌΣ COO Ό ΣΤΡΑΤΌΣ ΜΌΛΥΒΙΑΤΗΣ
Ο Στράτος Μολυβιάτης είναι ο νέος Chief Operating Officer και μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, μετά από την πρόσφατη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της.
Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2018 ως Chief Information Officer, 
υπεύθυνος για την τεχνολογική αναβάθμιση της Τράπεζας και του Ομίλου.
Στην πολυετή καριέρα του, ο κ. Μολυβιάτης έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις στον τομέα 
της τεχνολογίας, εργαζόμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξω-
τερικού, σε ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο των τεχνολογικών υποδομών και ψηφιακών 
τεχνολογιών.

> ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΥΌ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΤΑΣΣΌΝΤΑΙ ΣΤΌ 
ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΤΗΣ

 H Weber Shandwick αναδείχθηκε "Global 
agency της δεκαετίας" στα PRovoke 
Global SABRE Awards, κορυφαίο διαγω-
νισμό που αναδεικνύει τη δημιουργικότη-
τα των projects και τα PR agencies από 
όλο τον κόσμο.
"Κάθε χρόνο, η ομάδα του PRovoke δι-
εξάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα, που 
περιλαμβάνει περισσότερες από 500 αι-
τήσεις βραβείων από agencies και συνα-
ντήσεις με κορυφαίες εταιρείες PR σε όλο 
τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα «Agencies 
της Χρονιάς» για κάθε περιοχή αλλά και 
παγκοσμίως. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετί-
ας, η Weber Shandwick έχει κερδίσει 13 
τίτλους PRovoke Agency of the Year στις 
εξής περιοχές:
• Βόρεια Αμερική
• EMEA
• Asia-Pacific
• Λατινικής Αμερικής καθώς,
και παγκόσμιες διακρίσεις." αναφέρει η 
ανακοίνωση της εταιρείας. 

> WEBER SHANDWICK
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ 
GLOBAL AGENCY 
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
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Την παρουσία της στην Ελληνική αγορά ακινήτων διευρύνει και ενισχύει η Hellas 
Homes, προχωρώντας εν μέσω της πανδημίας του Covid- 19 στην ολοκλήρωση 3 
projects στην Αθήνα. Το τελευταίο της έργο ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομά-
δα, στην περιοχή του Λυκαβηττού και ονομάζεται “Neopolis”. Πρόκειται για μια κατα-
σκευή υψηλής αισθητικής στην καρδιά της Αθήνας και στους πρόποδες του Λυκαβητ-
τού, που αποτελείται από 19 σύγχρονα διαμερίσματα από 60 τμ έως 200 τμ.
Ήδη, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει έργα σε γειτονιές όπως, μεταξύ άλ-
λων, το Παγκράτι, η Πλάκα, το Μετς, με την εταιρεία να υλοποιεί αυτήν την περίοδο τρεις 
νέες επενδύσεις, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2022.

> RIPPLE
ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΌ ΛΌΝΔΙΝΌ  
 H Ripple, η εταιρεία fintech των $10 δισ. 
δολαρίων, που είναι περισσότερο γνωστή 
για το κρυπτονόμισμα XRP, εξετάζει το 
ενδεχόμενο να μεταφέρει τα κεντρικά της 
γραφεία στο εξωτερικό, εκφράζοντας την 
απογοήτευσή της με το ρυθμιστικό περι-
βάλλον των ΗΠΑ.
Ο CEO της εταιρείας, Brad Garlinghouse, 
λέει ότι επισκέφτηκε το Λονδίνο πρώτη 
φορά στη ζωή του τον περασμένο μήνα.
Δήλωσε στο CNBC ότι η ρυθμιστική αρχή 
της Βρετανίας, η Αρχή Χρηματοπιστωτι-
κών Υπηρεσιών (FCA), δεν θεωρεί το XRP 
ως αξιόγραφο -μια βασική πηγή διαμάχης 
στην αμερικανική αγορά. Υπήρχαν κι αλ-
λες περιοχές, που παρείχαν παρόμοιες 
εξασφαλίσεις, πρόσθεσε.

> HELLAS HOMES
ΝΕΑ PROJECT ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Με την πανδημία να έχει αυξήσει δραματι-
κά τις μετακινήσεις με Ι.Χ., οι χώροι στάθ-
μευσης έχουν μετατραπεί σε... επενδυτικό 
προϊόν με πολλά υποσχόμενες αποδόσεις. 
Με τα δεδομένα αυτά, ισχυρή αναμένεται 
να είναι η ζήτηση για το χώρο στάθμευ-
σης, που έχει προγραμματιστεί να βγει στο 
σφυρί στις 4 Νοεμβρίου με επισπεύδουσα 
την Eurobank.
Ειδικότερα, αγοραστής αναζητείται για 
υπόγειο χώρο στάθμευσης 247 τ.μ., το 
οποίο: 
• αποτελείται από οκτώ θέσεις στάθμευ-
σης
• βρίσκεται σε συγκρότημα γραφείων και 
καταστημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού 
162-166, στην Καλλιθέα, σε εγγύτητα με το 
πανεπιστήμιο.

Η ΤΙΜΗ
Η τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου 
ανέρχεται σε 111,5 χιλ. ευρώ, έχοντας κα-
τασχεθεί για οφειλή της τάξεως των 3,2 
εκατ. ευρώ. Ο χώρος στάθμευσης ανήκε 
στην εταιρεία Φιλόδημος, που εμφάνισε 
το 2018 -τελευταία διαθέσιμα αποτελέ-
σματα- ζημιές ύψους 272 χιλ. ευρώ.
Υπολογίζεται ότι, παγκοσμίως, οι θέσεις 
στάθμευσης είναι πολύ λιγότερες σε 
σχέση με τις κατοικίες, με αποτέλεσμα η 
ζήτηση να είναι διαρκώς ανοδική, εάν λη-
φθεί υπόψη ότι οι πωλήσεις καινούργιων 
και εισαγόμενων αυτοκινήτων ακόμη και 
σε χώρες που εμφανίζουν υποχώρηση 
του ΑΕΠ -όπως είχε συμβεί στην Ελλάδα 
παλαιότερα-  αυξάνονται.

> REAL ESTATE
ΣΤΌ ΣΦΥΡΙ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ - 
“ΦΙΛΕΤΌ” ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Brad Garlinghouse, CEO, Ripple
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Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο πρόεδρος της Samsung, Lee Kun-Hee, ο οποίος βρι-
σκόταν στο κρεβάτι μετά από καρδιακή προσβολή, που υπέστη το 2014.
Όπως ανακοίνωσε ο νοτιοκορεάτικος όμιλος, "με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θά-
νατο του Lee Kun-Hee, προέδρου της Samsung Electronics. Ο πρόεδρος Lee ήταν 
ένας αληθινός οραματιστής που μεταμόρφωσε τη Samsung από μια τοπική επιχείρη-
ση σε παγκόσμια πρωτοπόρο καινοτόμα εταιρεία και μια βιομηχανική υπερδύναμη. Η 
διακήρυξη του New Management του 1993 ήταν ο κινητήριος μοχλός του οράματος 
της εταιρείας να προσφέρει την καλύτερη τεχνολογία για να βοηθήσει στην πρόοδο της 
παγκόσμιας κοινωνίας".

> LEE KUN-HEE
ΠΕΘΑΝΕ Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ 
SAMSUNG

H Goldman Sachs συμφώνησε να πλη-
ρώσει άνω των $2,9 δισ., μεταξύ άλλων, 
πρόστιμο για την παραβίαση της νομοθε-
σίας κατά της διαφθοράς των ΗΠΑ, προ-
χωρώντας σε διεθνή συμβιβασμό γύρω 
από τον ρόλο της σε διεθνές χρηματοοι-
κονομικό σκάνδαλο.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται $600 
εκατ. από προηγούμενο συμβιβασμό με 
την κυβέρνηση της Μαλαισίας. Στα $2,9 
δισ. περιλαμβάνονται οι συμβιβασμοί της 
Goldman με τις ρυθμιστικές αρχές των 
ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σι-
γκαπούρης και άλλων χωρών, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το 
υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Η θυγατρική της εταιρείας στη Μαλαι-
σία έχει δηλώσει επισήμως ένοχη για 
το σκάνδαλο Malaysia Development 
Berhad.

> GOLDMAN SACHS
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ $2,9 ΔΙΣ.

Η Eurolife FFH, ως στρατηγικός συνεργάτης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, στηρί-
ζει ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες του για την προώθηση του αρχαίου ελληνικού πολι-
τισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, με την υποστήριξή της, δύο εκπαιδευ-
τικές μουσειοσκευές βρίσκονται ήδη στον πρώτο παιδικό σταθμό της Πάτμου και στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης στην Καβάλα. Πρόκειται για δύο βαλίτσες, 
οι οποίες, με τη χρήση διαδραστικού παιχνιδιού και αντιγράφων από εκθέματα του Κυ-
κλαδικού Πολιτισμού και από αγγεία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, δίνουν τη δυνατό-
τητα στα παιδιά να γνωρίσουν τις συλλογές του μουσείου να ανακαλύψουν την ιστορία 
και να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 

> EUROLIFE FFH
ΌΙ ΜΌΥΣΕΙΌΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΕΥΌΥΝ ΜΕ ΤΌ 
ΜΌΥΣΕΙΌ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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Η Eurocert έχει υπερβεί φέτος τις οικονο-
μικές επιδόσεις του 2019 παρά την πανδη-
μία, καθώς οι επιχειρήσεις δεν διέκοψαν 
ή ανέστειλαν τις πιστοποιήσεις, ενώ πα-
ράλληλα η εταιρεία υπέγραψε σημαντικές 
συμφωνίες σε Κίνα και Λατινική Αμερι-
κή. Αυτά υποστηρίζει σε συνέντευξη που 
έδωσε στο BnB Daily ο Παναγιώτης Θε-
οφανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος 
της Eurocert, ο οποίος αποκαλύπτει τις 
επόμενες αγορές-στόχους της εταιρείας 
στο εξωτερικό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΌΝ ΜΑΚΗ ΑΠΌΣΤΌΛΌΥ

Πώς εξελίσσονται οι δραστηριότητες της 
EUROCERT εν μέσω πανδημίας; Ποια 
ήταν τα βασικά μεγέθη του 2019 και πώς 
αναμένετε ότι θα κινηθεί η φετινή χρο-
νιά;
Είναι γεγονός, ότι την περασμένη χρονιά 
σχεδιάζοντας επιχειρησιακά το 2020, δεν 
ήταν γνωστή η έλευση της πανδημίας, η 
οποία οδήγησε σε αχαρτογράφητα νερά 
όχι μόνον την παγκόσμια οικονομία, αλλά 
και το σύνολο των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων.
Αυτό οδήγησε τις επιχειρήσεις, ιδιαίτε-
ρα αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται 
σε πολλές χώρες και εκτός Ελλάδος, να 
επιδείξουν προσαρμοστικότητα στις νέες 
συνθήκες, ταχεία ανάδραση στην αντι-
μετώπιση της κρίσης και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. 
Η EUROCERT, στο πλαίσιο αυτό, εκπόνη-
σε συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, δίνοντας 
έμφαση, αφ’ ενός στην παροχή επιλογών 
πιστοποίησης , σχετικές με τα μέτρα αντι-
μετώπισης του Covid-19 και την ασφαλή 
επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, και αφ’ 
ετέρου στην εξ’ αποστάσεως συνέχιση της 
παροχής των υπηρεσιών της προς τις πι-
στοποιημένες επιχειρήσεις.
Αυτό έχει οδηγήσει στην υπέρβαση των 
οικονομικών δεδομένων του 2019, διατη-
ρώντας τον βασικό στόχο της μεγέθυνσης 
των επιδόσεων στις χώρες του εξωτερι-
κού.

Όι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει τα σχέδια 
για τις πιστοποιήσεις των διαδικασιών 
λειτουργίας τους λόγω του Covid-19;
Όπως προαναφέρθηκε, οι επιχειρήσεις 
αναζήτησαν λύσεις πιστοποίησης σχετικά 
με την λήψη μέτρων κατά του Covid-19 
και την ασφαλή επάνοδό τους σε συνθή-
κες κανονικής λειτουργίας. Η EUROCERT 
προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες με 
την υπευθυνότητα, την οποία απαιτούν 
οι περιστάσεις, χωρίς να καταφεύγει σε 
ευκαιριακές και ενίοτε παραπλανητικές 
προτάσεις πιστοποίησης, οι οποίες δυστυ-
χώς δεν έλειψαν από την αγορά.
Ένα θετικό στοιχείο, το οποίο προκύπτει 
από την μέχρι σήμερα συνολική αποτί-
μηση της κατάστασης, είναι ότι οι επι-
χειρήσεις δεν διέκοψαν ή ανέστειλαν τις 
πιστοποιήσεις, τις οποίες διέθεταν προ 
της κρίσης. Αυτό, καταδεικνύει την με-
γάλη σημασία, που δίδεται πλέον στην 
πιστοποίηση, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
επιχειρηματικότητας, ενώ αποτελεί μία 
σημαντική υποθήκη για την μετά την παν-
δημία εποχή της οικονομικής ανάταξης.

Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν κάποιες 
μεγάλες συμφωνίες τις οποίες υπογρά-
ψατε φέτος ή κυοφορούνται για το αμέ-
σως προσεχές διάστημα;

Παρά την κρίση της πανδημίας, οι προη-
γούμενοι μήνες ήταν ιδιαίτερα σημαντι-
κοί για την ανάπτυξη και είσοδο σε φάση 

δυναμικής διείσδυσης της θυγατρικής 
της EUROCERT στην Κίνα, με αντικείμενο 
δραστηριότητας την πιστοποίηση σιδη-
ροδρομικού τροχαίου υλικού, σε συνερ-
γασία με το Τεχνολογικό Τμήμα μεγάλου 
κινεζικού σιδηροδρομικού Πολυτεχνείου.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης και η 
έναρξη της οργανωμένης παρουσίας της 
EUROCERT στην Λατινική Αμερική, αρχής 
γενομένης από το Περού, με θεαματικά 
αποτελέσματα.
Επόμενες χώρες στόχοι της EUROCERT 
είναι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, 
χώρες με σημαντική ζήτηση υπηρεσιών 
πιστοποίησης.

> Π. ΘΕΌΦΑΝΌΠΌΥΛΌΣ (EUROCERT)
"ΌΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΌΨΑΝ ΤΙΣ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΣΕΙΣ.
ΕΠΌΜΕΝΌΙ ΣΤΌΧΌΙ Σ. ΑΡΑΒΙΑ & ΑΙΓΥΠΤΌΣ"

Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος, EUROCERT
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> BnB IN THE WORLD
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

RENAULT: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΑ 
ΕΣΌΔΑ
 Έσοδα καλύτερα των εκτιμήσεων εμφάνισε στο τρίτο τρίμηνο 
η  Renault, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των 
πωλήσεων του δημοφιλούς ηλεκτρικού μοντέλου της, που 
σύμφωνα με την εταιρεία πληροί όλους τους ευρωπαϊκούς πε-
ριορισμούς εκπομπών ρύπων.

DATA - Γ' ΤΡΙΜΗΝΌ
(σε δισ. ευρώ)
2020: 10,37
2019: 11,27
Μεταβολή: 8,2%

 Η γαλλική εταιρεία πούλησε λιγότερα επιβατικά αυτοκίνητα 
και φορτηγά το τρίμηνο, αλλά οι πωλήσεις του ηλεκτρικού αυ-
τοκινήτου υπερδιπλασιάστηκαν, όπως ανακοίνωσε.  

BARCLAYS: ΓΥΡΙΣΕ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΣΤΌ ΤΡΙΜΗΝΌ
Η Barclays ανακοίνωσε έσοδα και καθαρά κέρδη για το γ΄ 
τρίμηνο, που ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυ-
τών, παρά το ότι ανέλαβε υψηλές προβλέψεις.

DATA - Γ'ΤΡΙΜΗΝΌ
(σε εκατ. στερλίνες)
Καθαρά κέρδη
2020: 611
2019: (292)

Η τράπεζα ανέφερε πως αναμένει να αναλάβει χρεώσεις 
για απομειώσεις στο β΄ εξάμηνο, μικρότερες από αυτές που 
ανέλαβε στο α΄ εξάμηνο, επισημαίνοντας ότι είναι πιθανό 
οι χρεώσεις απομείωσης για το 2021 θα είναι χαμηλότερες 
από αυτές του 2020.

NORDEA BANK: ΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΣΌΔΑ
Η Nordea Bank ανακοίνωσε κέρδη για το γ΄ τρίμηνο υψηλότε-
ρα των εκτιμήσεων εν μέσω υψηλότερου δανεισμού και χαμη-
λότερου κόστους. Επίσης η εταιρεία κατέγραψε θετικά έσοδα 
από τόκους. 

DATA - Γ'ΤΡΙΜΗΝΌ
(σε εκατ. ευρώ)
Έσοδα από τόκους
2020: 2
2019: (72)
Κέρδη
2020: 837
2019: (332)

Η τράπεζα διατήρησε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για επι-
σφαλή δάνεια σχεδόν αμετάβλητες, διότι αναμένει ότι κάποιοι 
πελάτες θα υποστούν πλήγμα από την πανδημία όταν σταματή-
σουν τα μέτρα στήριξης.

ABB: ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΌ ΤΡΙΜΗΝΌ
Η ΑΒΒ ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου EBITDA 
και προσαρμοσμένα κέρδη στο γ΄ τρίμηνο, κυρίως εξαιτίας 
της ισχυρής ανάκαμψης στην Κίνα και των προσπαθειών 
για την μείωση του κόστους, και παρά τη συνεχιζόμενη επί-
δραση της πανδημίας.

DATA - Γ'ΤΡΙΜΗΝΌ
(σε εκατ.δολάρια)
EBITDA
2020: 787
2019:  803,6
Μεταβολή: -2%
Κέρδη
2020: 4.530
2019: 515
Μεταβολή: 779%
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Άρχισε η παραγωγή μεγαλύτερων ποσο-
τήτων ρούχων από τις εταιρείες:
• Zara
• H&M
• Diesel,
στη χώρα μας, σύμφωνα με πληροφορίες 
του BnB Daily. Πρόκειται για επιβεβαί-
ωση του ρεπορτάζ, που είχε γραφτεί στις 

25 Ιουνίου στο BnB Daily. Όπως σημειώ-
νουν παράγοντες της αγοράς ενδυμάτων, 
"έχουν προσεγγιστεί ελληνικές επιχειρή-
σεις παραγωγής και σχεδίασης ενδυμά-
των και έχουν ενισχύσει τη συνεργασία 
τους με τις παραπάνω εταιρείες. Οι δι-
απραγματεύσεις ξεκίνησαν λίγο μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού και 
έχουν καρποφορήσει από τον Σεπτέμ-
βριο"¨. 

"ΕΝΤΌΝΌ ΤΌ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝ"
Τις πληροφορίες του BnB Daily επιβε-
βαιώνει o Θεόφιλος Ασλανίδης, γενικός 
διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος 
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Ο ίδιος τονίζει πως, "το 
ενδιαφέρον είναι έντονο και έχει να κάνει 
με την μεταφορά μέρους της παραγω-
γής των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα" 
και προσθέτει πως "ο λόγος που γίνεται 
αυτό, είναι ξεκάθαρα ο κορονοϊός, καθώς 
η Zara, η H&M, η Diesel και άλλες εται-
ρείες, ενδιαφέρονται να έχουν γρηγορό-
τερους χρόνους παραγωγής, παραλαβής 
των προϊόντων και αποστολής τους στα 
κέντρα πωλήσεων". 

"ΔΙΕΘΝΗΣ Η ΤΑΣΗ"
Από την πλευρά του, ο Μελέτης Καραμπί-
νης, Διευθυντής του Συνδέσμου Κατα-
σκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), 
σημειώνει πως "η μεταφορά μέρους της 
παραγωγής από τρίτες χώρες χώρες χα-
μηλού κόστους κοντά στις χώρες που δι-
ανέμουν τα προϊόντα τους, είχε ξεκινήσει 
πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού, 
ωστόσο επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, όταν οι μεγάλες εταιρείες 
κατάλαβαν πως δεν μπορούν να ελέγξουν 
τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια της 
Κίνας και της Ινδίας και πως χάνουν χρό-
νο στη διανομή των προϊόντων τους σε 
περίπτωση lockdown και περιοριστικών 
μέτρων". 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Την ίδια στιγμή καταγράφηκε μείωση της 
παραγωγής τόσο στις εξαγωγές, όσο και 
στις εισαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – 
κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, το 
οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου , σύμ-
φωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ.
Το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής 
στις περισσότερες αγορές επηρέασε αρ-
νητικά τις ελληνικές εξαγωγές. Το τρίμηνο 
Μαρτίου – Μαΐου ήταν το χειρότερο, ενώ 
το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον 

Αύγουστο η κάμψη συνεχίστηκε σε μι-
κρότερο βαθμό.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι μεγαλύτερο 
πλήγμα στις εξαγωγές δέχθηκαν τα ελλη-
νικά brands. Αντίθετα η μείωση των αμι-
γώς εξαγωγικών επιχειρήσεων private 
label κινήθηκε σε πολύ μικρότερο ποσο-
στό.

DATA - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΌΚΤΑΜΗΝΌΥ
(σε εκατ.ευρώ)

2020: 490
2019: 692

Μεταβολή: -29%

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> ZARA - H&M - DIESEL
ΕΝΙΣΧΥΌΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΌΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

https://www.bnbdaily.gr/issues/97F66272-58D6-44FB-AADF-D03B41EEA9E7.pdf
https://www.bnbdaily.gr/issues/97F66272-58D6-44FB-AADF-D03B41EEA9E7.pdf
http://nicolas@notice.gr
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Μια δεκαετία μετά την περιπέτεια με την 
Alapis και την Proton Bank και λίγους μή-
νες μετά την πρόταση της εισαγγελίας του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για 
καταδίκη για την υπόθεση των δανείων 
700 εκατομμυρίων ευρώ, ο Λαυρέντης 
Λαυρεντιάδης επανέρχεται στο προσκή-
νιο.
Κυπριακή εταιρία συμφερόντων του, η 
PFIC Ltd. (Phosphoric Fertilizers Industry 
& Chemicals), εξεδήλωσε την Παρα-
σκευή επίσημα ενδιαφέρον στο διαγωνι-
σμό του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση για 
40 χρόνια του προβλήτα Φίλιππος Β στην 
Καβάλα. Η λιμενική εγκατάσταση συνο-
ρεύει με τη Βιομηχανία Φωσφορικών 
Λιπασμάτων, η οποία - σύμφωνα με πλη-
ροφορίες - εξακολουθεί να βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο του επιχειρηματία

ΌΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA 
BANK ΓΙΑ ΤΗ Β.Φ.Λ...
Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμά-
των, το 2009, είχε κύκλο εργασιών 231,5 
εκατομμυρίων ευρώ και αποτελούσε 
και συνεχίζει να αποτελεί τη μόνη εν Ελ-
λάδι εταιρεία παραγωγής λιπασμάτων, 
με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική 
αγροτική παραγωγή. Λίγα χρόνια αργότε-
ρα, και αφού συσσώρευσε χρέη προς τη 
ΔΕΠΑ υψηλότερα των 110 εκατομμυρίων 
ευρώ, αλλά και άλλες υποχρεώσεις προς 
τράπεζες και προμηθευτές, άρχισε να χά-
νεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς πίσω από 
ένα πέπλο παρένθετων προσώπων και 
εταιρειών, όπως κατήγγειλε σε προσφυγή 
της στην ελληνική δικαιοσύνη, το 2016, η 
Alpha Βank.

...Η ΥΠΌΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΌΘΗΚΗ 
ΑΕΡΙΌΥ...
Τώρα η PFIC Ltd είναι η μία από τους πέ-
ντε διεκδικητές του λιμάνι Καβάλας. Ένα 
λιμάνι που εκτός από το ότι διαθέτει αγω-
γό φυσικού αερίου που συνδέεται με το 
εθνικό σύστημα, μιας και με αυτόν εφο-
διάζεται η βιομηχανία λιπασμάτων αέριο, 
γειτνιάζει και με την υποθαλάσσια αποθή-

κη φυσικού αερίου για την οποία τρέχει 
επίσης αυτή την περίοδο διαγωνισμός 
παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ.

...ΚΑΙ Ό ΠΡΩΗΝ ΥΠΌΥΡΓΌΣ
Όσοι έχουν ισχυρή μνήμη θυμούνται 
ότι προ δεκαετίας περίπου ο Λαυρέντης 
Λαυρεντιάδης, με τη μεσολάβηση Έλλη-
να πρώην υπουργού, που σήμερα έχει 
συμβουλευτική εταιρεία επιχειρήσεων, 
είχε συναντηθεί με ένα από τους μεγα-
λύτερους έλληνες εφοπλιστές, ο οποίος 
δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ Ό 
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
Παραμένει άγνωστο κατά πόσον το ενδια-
φέρον για τον προβλήτα, Φίλιππος Β, των 
εταιρειών συμφερόντων της περιμέτρου 
ενδιαφέροντος Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 
είναι ενεργειακό ή σχετίζεται με άλλες 
δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, φαί-
νεται πως το business plan για τον προ-
βλήτα είναι τόσο ελκυστικό, που έκανε 
τον επιχειρηματία να επανεμφανιστεί στο 
προσκήνιο σε μια αποκρατικοποίηση, 
μετά από μια δεκαετία ιδιαίτερα χαμηλού 
προφίλ. Η προηγούμενη φορά, που είχε 
ενδιαφερθεί για λιμάνι ο επιχειρηματί-
ας, ήταν το 2008-2009, όταν είχε κατέβει 
στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση 
του λιμανιού Θεσσαλονίκης, κόντρα στην 
COSCO, σε μία διαδικασία, που ακύρωσε 
η αλλαγή κυβέρνησης του 2009.

ΤΌ ΙΣΤΌΡΙΚΌ
Από το 2009, η ΒΦΛ είναι υπό την ιδιοκτη-
σία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ενώ από 
το 2012 οι πρώτες υπολειτουργίες φάνη-
καν, όταν δεν είχε τεθεί ικανό οικονομικό 
ποσό για εξαγορά αμμωνίας, η οποία είχε 
φτάσει σε ανεπαρκή επίπεδα. Το 2016, και 
κυρίως τη φθινοπωρινή περίοδο, η πα-
ραγωγή μειώθηκε κατά πολύ, λόγω απε-
νεργοποίησης των περισσότερων εγκα-
ταστάσεων του εργοστασίου, με αμέσως 
επόμενο την υπολειτουργία του. Ωστόσο, 

επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς το Δε-
κέμβριο του ίδιου έτους.

ΌΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΌΥ... 
ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ALPHA BANK
Οι άδειες εκμετάλλευσης μονάδων του 
εργοστασίου είχαν μεταβιβαστεί, το κα-
λοκαίρι του 2015, από την Ελληνικά Λιπά-
σματα ELFE στις ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ελληνικά Αγροτικά Λιπάσματα) και PFIC 
Ltd. (Phosphoric Fertilizers Industry & 
Chemicals). 
Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ παραιτήθηκε του δικαιώ-
ματος εκμετάλλευσης μονάδων του εργο-
στασίου, το χειμώνα του 2016. 
Τότε, ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα, έπειτα 
από μηνυτήρια αναφορά της Alpha Bank. 
Σύμφωνα με αυτή, η μεταβίβαση της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας της ELFE, 
στη Νέα Καρβάλη, προς τις ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
ΑΕΒΕ και PFIC LTD, συμφερόντων του κ. 
Λαυρεντιάδη, ήταν παράνομη μεθόδευση. 
Η τράπεζα κατήγγειλε ότι η μεταβίβαση 
αποσκοπούσε στο να μείνει η εταιρεία 
δίχως αντικείμενο, ώστε το Δημόσιο να 
κληθεί ως εγγυητής να καταβάλλει τα 
χρέη της στην τράπεζα. 
Και όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με την τρά-
πεζα, όταν οι άλλες δύο εταιρείες, συμφε-
ρόντων Λαυρεντιάδη, που είχαν πλέον την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, θα είχαν 
και τα κέρδη, χωρίς υποχρέωση καταβο-
λής των χρεών.

Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

> Λ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
ΤΙ ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΌΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΌΥ ΤΑΙΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
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Επιβεβαιώνει στο ΒΒ-/Β την πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση και το σταθερό outlook της 
Ελλάδας ο οίκος Standard and Poor’s, ο 
οποίος προσδιορίζει στο 9% την ύφεση, 
λόγω της αρνητικής επίδρασης της παν-
δημίας, προτού ανακάμψει το 2021. 
Επαρκή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
S&P, είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια, 
ενόψει των επιπλοκών της πανδημίας, 
κάτι που υποστηρίζει το ελληνικό αξιο-
χρέο.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ 
ΤΡΙΕΤΙΑ
Με την πορεία της πανδημίας να αποτελεί 
τον άγνωστο Χ για τις οικονομίες, η S&P, 
στο βασικό της σενάριο, προβλέπει ανά-
πτυξη:
• 6,8% το 2021
• 5,5% το 2022
• 3,9% το 2023 

ΠΌΥ ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ισορροπημένη ανάπτυξη, που αναμένει 
ο οίκος, θα βασιστεί στην εγχώρια ζήτη-
ση και στις εξαγωγές, αν και δεν αναμένει 
επιστροφή των τουριστικών εσόδων στα 
επίπεδα του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, ανα-
μένει σταθερή άνοδο της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης εν μέσω υψηλότερων επιπέδων 
απασχόλησης. 
Σε ότι αφορά την επενδυτική δραστηρι-
ότητα, αναμένει έντονη υποχώρηση φέ-
τος λόγω πανδημίας και περιοριστικών 
μέτρων, αλλά η ανάκαμψη θα έρθει την 
επόμενη χρονιά και μαζί οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις.

ΚΛΕΙΔΙ ΤΑ NPEs
Η μείωση πάντως των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων (NPEs) αποτελεί ένα από 
τα κλειδιά για ταχύτερη ανάπτυξη, καθώς 
θα οδηγήσει σε αύξηση χρηματοδοτήσε-
ων προς τον ιδιωτικό τομέα. Αν ωστόσο 
επιμείνει η ύφεση, η προσπάθεια αυτή θα 
περιπλακεί. Ετσι, η πρόταση της Τράπεζας 

της Ελλάδος για νέο σχήμα μείωσης των 
τραπεζικών κόκκινων δανείων, αποτελεί 
βήμα προς θετική κατεύθυνση και αναμέ-
νεται να αναπτυχθεί εντός του 2021. 
Τέλος, αναμένει ότι η επενδυτική δρα-
στηριότητα θα υποχωρήσει έντονα φέτος 
λόγω της πανδημίας και των μέτρων πε-
ριορισμού, αλλά αναμένεται να ανακάμψει 
το 2021, μαζί με τις άμεσες ξένες επενδύ-
σεις. 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΕ BB ΤΗΝ 
ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ
Την ίδια στιγμή, ο καναδικός οίκος DBRS 
διατηρεί την αξιολόγηση στο ΒΒ (low) και 
σταθερή την προοπτική (trend), καθώς, 
όπως σημειώνει, η Ελλάδα έχει αποκτή-
σει δημοσιονομική ευελιξία – γεγονός 
που της επιτρέπει να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις της πανδημίας - χάρη στην 
ισχυρή δημοσιονομική επίδοση των προ-
ηγούμενων ετών, ενώ διαθέτει υψηλά 
αποθέματα ρευστότητας. 
Η DBRS, αναφέρεται στα έκτακτα δημο-
σιονομικά μέτρα περιορισμού του οικο-
νομικού σοκ, που απέτρεψαν ως τώρα 
το κλείσιμο επιχειρήσεων και τις μεγάλες 
απώλειες θέσεων εργασίας. Από την άλλη 
πλευρά, ωστόσο, σημειώνει τα προβλή-
ματα στην οικονομία και την υποχώρηση 

κατά 15,2% του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο, 
με τον ελληνικό τουρισμό, που συμβάλει 
καθοριστικά στην οικονομία και την αγορά 
εργασίας, να έχει υποστεί βαρύ πλήγμα.

ΠΡΌΌΔΌΣ ΣΤΑ NPEs
Η DBRS επισημαίνει την πρόοδο μείωσης 
των ΝPEs κατά περίπου 9 δισ. ευρώ, στο 
36,7%, στη διάρκεια του α’ εξαμήνου. Αυτή 
η μείωση αντανακλά, σύμφωνα με την 
DBRS, την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης 
της Eurobank στο πλαίσιο του Ηρακλή, με 
ποσό περί τα 7,5 δισ. ευρώ. Και οι άλλες 
τρεις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν 
σχέδια αξιοποίησης του προγράμματος 
και, αν ολοκληρωθούν εντός του 2020, ο 
όγκος των κόκκινων δανείων θα μειωθεί 
κατά 20 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά.
Η πανδημία, όμως, όπως επισημαίνει ο 
οίκος, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά 
στην ολοκλήρωση των συναλλαγών. Επι-
πρόσθετους κινδύνους για την ποιότητα 
του ενεργητικού δημιουργούν τα μορατό-
ρια στις πληρωμές δανείων, ύψους 18,9 
δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η από-
φαση της ΕΚΤ να χαλαρώσει τους κανό-
νες σε ό,τι αφορά τα ελληνικά collateral, 
συνεισφέρει στην ρευστότητα των ελληνι-
κών τραπεζών. 
Άρτεμις Σπηλιώτη

> ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΌΙΚΌΙ
ΤΙ ΠΡΌΒΛΕΠΌΥΝ S&P ΚΑΙ DBRS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ NPES 
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“Θα ενταθεί πάρα πολύ η απόκλιση ανάμεσα στα καλά κτίρια καλών προδιαγραφών και 
στα δευτερεύοντα”, υποστήριξε στη διάρκεια της 21ης Prodexpo η Δίκα Αγαπητίδου, 
director της JLL, προσθέτοντας ότι "οι μεγάλοι πελάτες αναζητούν υψηλών προδιαγρα-
φών πράσινα κτίρια. Προσπαθούν να κάνουν αναδιάταξη γραφείων και να τα κάνουν 
πιο ασφαλή και πιο βολικά για τους εργαζομένους."
Σχετικά με την πορεία της αγοράς, η κα Αγαπητίδου ανέφερε ότι το α’ εξάμηνο πήγε 
σχετικά καλά, καθώς μετά το lockdown απορροφήθηκαν στην Αττική περίπου 39.000 
τ.μ., στα ίδια επίπεδα περίπου με αυτά του 2018 και λίγο κάτω από το 2019.

ΕΡΗΜΩΝΌΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΖΩΝΤΑΝΕΥΌΥΝ ΌΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Η πανδημία έχει αναδείξει κινδύνους για τη ζωή των ανθρώπους στα κέντρα των πόλε-
ων. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου τα κέντρα ερημώνουν, πα-
ράλληλα όμως αναβιώνουν τα κέντρα των επαρχιακών πόλεων, λόγω της τηλεργασίας.
Ακόμη έχει βάλει όλους σε σκέψεις για το θέμα των μεταφορών. Για παράδειγμα ανέ-
φερε ότι στο Παρίσι, η δήμαρχος της πόλης, εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει μια προ-
σπάθεια, προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενοι να φτάνουν στις δουλείες τους μέσα 
σε 15 λεπτά, ενώ στο Σαν Φρανσίσκο συζητούν για το πως μπορούν να συνδεθούν τα 
προάστια με τους χώρους εργασίας, χωρίς να απαιτείται οι εργαζόμενοι να περνούν 
από το κέντρο. 

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΥΜΌΝΕΙ…ΚΙΝΔΥΝΌΥΣ
Αναφορικά με την τηλεργασία, σημείωσε ότι αναδείχθηκε μέσα στην πανδημία το βα-
σικό της χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η ευελιξία, ωστόσο υπογράμμισε ότι "θα είναι 
πρόβλημα η παρατεταμένη τηλεργασία, καθώς το να γίνει μόνιμη κατάσταση, εγκυμονεί 
αρκετούς κινδύνους."
Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η τηλεργασία έχει έντονα ταξικά – δεν έχουν όλοι έναν 
δικό τους χώρο, ήσυχο χωρίς παρεμβολές από…παιδιά, σκυλιά, γείτονες, διπλανές 
οικοδομές κλπ. - και σεξιστικά χαρακτηριστικά, καθώς η πρώτη φάση της πανδημίας 
συνέπεσε με το κλείσιμο των σχολείων και η πρόκληση για τις γυναίκες ήταν μεγάλη, 
αφού θα έπρεπε να ασκούν ταυτόχρονα τους ρόλους της εργαζόμενης και της μητέρας.

ΜΙΚΤΌ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενικότερα, η director της JLL εκτιμά ότι χρειάζεται ένα μικτό σύστημα, που να εξυπη-
ρετεί μεν τις εταιρείες, αλλά να μην είναι εις βάρος της ψυχικής υγείας και της κοινω-
νικότητας των εργαζομένων.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

> Δ. ΑΓΑΠΗΤΙΔΌΥ (JLL)
"ΌΙ ΜΕΓΑΛΌΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΨΑΧΝΌΥΝ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ"

Oλοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για 
το ομολογιακό δάνειο του ΟΠΑΠ, €200 
εκατ., με την τελική απόδοση να διαμορ-
φώνεται στο 2,10%. 
Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από 
επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη δη-
μόσια προσφορά, ανήλθε σε €611,9 εκατ., 
με αποτέλεσμα να σημειωθεί υπερκάλυ-
ψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ήταν οι 
Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
• 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνό-
λου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώ-
τες Επενδυτές
• 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνό-
λου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδι-
κούς Επενδυτές

> ΌΠΑΠ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ 3 ΦΌΡΕΣ Η 
ΕΚΔΌΣΗ ΓΙΑ ΤΌ 
ΌΜΌΛΌΓΌ - ΣΤΌ 2,1% 
ΤΌ ΕΠΙΤΌΚΙΌ

Δίκα Αγαπητίδου, director, JLL

Jan Karas,  Acting CEO, ΟΠΑΠ

mailto:makis%40notice.gr?subject=
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Το PhRMA Innovation Forum (PIF) ανα-
γνωρίζει την ανάγκη για την παροχή φαρ-
μακευτικής φροντίδας υψηλής ποιότητας 
σε όλους τους πολίτες, στο πλαίσιο ενός 
αποτελεσματικού συστήματος υγείας, έτσι 
ώστε η προστασία και η βελτίωση της 
υγείας να μπορούν να δρουν ως καταλύ-
τες στην οικονομική ανάπτυξη. 
Παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημασία της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας στην κάλυψη 
ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών μέσω 
της καινοτομίας, καθώς και τη συνεισφο-
ρά της στην οικονομική ανάπτυξη μέσω 
της αυξημένης εγχώριας παραγωγής, των 
επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, καθώς και μέσω της βιοφαρμα-
κευτικής και κλινικής έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε έναν οδηγό 
για βιώσιμη και αποτελεσματική φαρμα-

κευτική φροντίδα στην Ελλάδα. Ο οδηγός αυτός αποτελεί μία πρόταση για διάλογο, που θα 
οδηγήσει στην υπογραφή μνημονίου, τριετούς διάρκειας (2021-2023), μεταξύ της Κυβέρνη-
σης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

> PIF
ΜΝΗΜΌΝΙΌ ΤΡΙΕΤΌΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΌΒΙΌΜΗΧΑΝΙΩΝ

> ΚΌΡΌΝΌΪΌΣ
ΑΞΙΌΛΌΓΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΌ ΥΠΕΡΑΝΌΣΗΣ 
ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
"Όπλο" στην θεραπευτική φαρέτρα κατά της 
λοίμωξης COVID-19 πιθανότατα να αποτε-
λέσει το φάρμακο υπεράνοσης σφαιρίνης, 
που έχει αναπτύξει η "Συμμαχία για την 
Καταπολέμηση της COVID-19", ή αλλιώς 
CoVIg-19 Plasma Alliance. 
Το εν λόγω φάρμακο πλέον αξιολογείται σε 
μελέτη Φάσης 3. 
Η CoVIg-19 Plasma Alliance μια συνερ-
γασία κορυφαίων εταιρειών προϊόντων 
ανακοίνωσε ότι άρχισε η φάση ένταξης 
ασθενών στην κλινική μελέτη φάσης 3. 
Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία δημιουργή-

θηκε τον προηγούμενο Απρίλιο, σε μια 
προσπάθεια να καταπολεμηθεί η πανδη-
μία COVID-19, με επιδίωξη την ανάπτυ-
ξη μιας πιθανής θεραπείας με βάση το 
πλάσμα για τους πάσχοντες από τη νόσο, 
οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών 
επιπλοκών.

Πρόκειται για την ITAC (Inpatient Treatment 
with Anti-Coronavirus Immunoglobulin), 
στην οποία εντάχθηκαν νοσηλευόμενοι 
ασθενείς με ανοσοσφαιρίνη ειδική έναντι 
του κορονοϊού.
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Η κυβέρνηση της Γερμανίας κάνει προ-
ετοιμασίες για την έναρξη εμβολιασμών 
κατά του νέου κορονοϊού πριν από το τέ-
λος της χρονιάς, γράφει  η Bild. 
Το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να δημι-
ουργήσει 60 ειδικά κέντρα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια θα αποθη-
κεύονται στις πρέπουσες θερμοκρασίες.
Κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης την 

προηγούμενη εβδομάδα ο γερμανός 
υπουργός Υγείας Γενς Σπαν - διαγνώστη-
κε πως έχει προσβληθεί και ο ίδιος από 
τον κορονοϊό - επισήμανε ότι η γερμανική 
εταιρεία BioNTech πλησιάζει στο να εξα-
σφαλίσει έγκριση ενός εμβολίου από τους 
εποπτικούς φορείς. Η BioNTech αναπτύσ-
σει εμβόλιο εναντίον του SARS-CoV-2 σε 
συνεργασία με την Pfizer.

> ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΌ ΕΤΌΣ ΞΕΚΙΝΌΥΝ ΌΙ ΕΜΒΌΛΙΑΣΜΌΙ

> ΡΕΜΝΤΕΣΙΒΙΡΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΌ ΤΌ FDA ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19
Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) χορήγησε  μόνιμη έγκρι-
ση στο αντιιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη 
για τους ασθενείς, που νοσηλεύονται με 
Covid-19, επιβεβαιώνοντας την υπό όρους 
έγκριση, που του είχε δοθεί τον Μάιο, σύμ-
φωνα με τον παρασκευαστή, την φαρμακο-
βιομηχανία Gilead. H Gilead ανακοίνωσε 
πως έλαβε την έγκριση για το φάρμακο, 
που κυκλοφορεί με τη μάρκα Veklury, υπο-

γραμμίζοντας πως πρόκειται για τη μόνη 
θεραπεία  κατά της Covid-19, που εγκρί-
νεται. 

Eπίσης, ορισμένες ακόμη θεραπείες εί-
ναι διαθέσιμες εδώ και μήνες στα νοσο-
κομεία, χάρη σε προσωρινές εγκρίσεις ή 
επειδή πρόκειται για φάρμακα, που είναι 
ήδη εγκεκριμένα για άλλες ασθένειες, 
όπως το κορτικοειδές δεξαμεθαζόνη.

Stéphane Bancel, CEO, Moderna

> MODERNA
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΦΑΣΗ 3 ΜΕ 30.000 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΕΣ

Στη Φάση 3 της δοκιμής COVE έχουν πλέον 
εγγραφεί και οι 30.000 συμμετέχοντες για το 
εμβόλιο της Moderna. 
Μάλιστα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αξιολογήσει συμμετέχοντες, που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την 
ασθένεια COVID-19.

Το 42% των συνολικών συμμετεχόντων 
προέρχονται από ομάδες υψηλού κινδύ-
νου:
• 7.000 είναι ηλικίας άνω των 65 ετών
• 5.000 είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών, 

αλλά έχουν χρόνιες παθήσεις όπως ο δια-
βήτης, η σοβαρή παχυσαρκία, οι καρδια-
κές παθήσεις

"Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 
στην Φάση 3 της δοκιμής COVE αποτελεί 
ένα σημαντικό ορόσημο για την κλινική 
ανάπτυξη του mRNA-1273, του υποψήφι-
ου εμβολίου μας για τον COVID-19. Πραγ-
ματικά είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες σε 
όλους τους συμμετέχοντες στη δοκιμή 
μας", δήλωσε ο Stéphane Bancel, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Moderna.
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Από τη Στέλλα Αυγουστάκη, stella@notice.gr

> ELEMIS
ΠΡΌΧΩΡΑ ΣΕ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΗΓΕΣΙΑΣ

Σε ανασχηματισμό ηγεσίας προχωρά η 
Elemis, στα πλαίσια αξιολόγησης της εταιρι-
κής της δομής με σκοπό την αύξηση των πω-
λήσεων μέσα μέσα στην πανδημία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Noella Gabriel προά-
γεται σε Global President ο Oriele Frank 
αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Product και 
Sustainability Officer, με άμεση ισχύ, ενώ 
ο Διευθύνων Σύμβουλος Sean Harrington, 
εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
L'Occitane International.
Η Gabriel, που πρόσφατα ηγήθηκε της Elemis 
USA, θα επιβλέπει τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και τις χώρες του Κόλπου απευθείας 
μέσω της ομάδας διαχείρισης της, συμβάλ-
λοντας στρατηγικά και λειτουργικά στην επι-
χειρηματική απόδοση στην περιφέρεια Ασίας 
- Ειρηνικού.

περισσότερο αυθεντικότητα από εταιρεί-
ες, όσον αφορά τον χειρισμό ζητημάτων 
όπως το προσωπικό, η ποικιλομορφία και 
η βιωσιμότητα.
"Είναι πολύ σημαντικό ένας οίκος της 
εμβέλειας του Christian Dior, να δίνει 
την απαραίτητη προσοχή και αξία στους 
εργαζομένους του και πιστεύω ότι το 
παράδειγμα αυτό ενδέχεται να το ακο-
λουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις", ανα-
φέρει η υπουργός της Γαλλίας, Brigitte 
Bourguignon, η οποία βρέθηκε στα κε-
ντρικά του Christian Dior στο Παρίσι.

> CHRISTIAN DIOR
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΌΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΥΣ 

Δέσμευση υποστήριξης σε υπαλλήλους, 
που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς 
τους, υπέγραψε η Christian Dior, σύμφω-
να με το WWD.com. 
Η δέσμευση είναι μέρος ενός προγράμ-
ματος, που δημιουργήθηκε από τη γαλλι-
κή κυβέρνηση και εξετάζει τη βοήθεια σε 
ηλικιωμένου, ενώ εκπονείται σε συνερ-
γασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Make.org.
Καθώς αυξάνεται ο έλεγχος των εταιρει-
ών και των δράσεων ΕΚΕ μετά την παν-
δημία, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και 
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Από τη Στέλλα Αυγουστάκη, stella@notice.gr

> P&G
ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΌΥΜΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ HAIR 
BRAND
Στη δημιουργία της πρώτης σειράς επα-
ναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών για 
τα brand  περιποίησης μαλλιών, Head & 
Shoulders, Pantene, Herbal Essences 
και Aussie, προχωρά η P&G Beauty στην 
Ευρώπη, στα πλαίσια υλοποίησης της 
στρατηγικής της, Responsible Beauty 
2030, που ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 
2020.

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Το λανσάρισμα της πρώτης σειράς επανα-

χρησιμοποιούμενων φιαλών αλουμινίου 
για τα παραπάνω hair brands, έχει ως 
στόχο να αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο 
οι καταναλωτές αγοράζουν, χρησιμοποι-
ούν και απορρίπτουν τα μπουκάλια των 
σαμπουάν τους.
Η κυκλοφορία των νέων φιαλών υπολογί-
ζεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω 
από 200 εκκατομύρια νοικοκυριά να μει-
ώσουν τη χρήση πλαστικών συσκευασι-
ών.
Τα lead hair brand της P&G θα κυκλοφο-
ρούν πλέον σε 100% επαναχρησιμοποιή-

σιμη αλουμινένια φιάλη και ανακυκλώ-
σιμο σακουλάκι για refill, το οποίο είναι 
κατασκευασμένο από 60% λιγότερο πλα-
στικό, έναντι της κλασσικής συσκευασίας 
του brand.
H P&G Beauty συνεχίζει να υλοποιεί κα-
νονικά τη στρατηγική της για μείωση της 
χρήσης πλαστικού κατά 50% σε μπου-
κάλια σαμπουάν και conditioners μέχρι 
2023. Υπολογίζεται δε ότι μέχρι τότε θα 
έχει καταφέρει να μειώσει την παραγωγή 
πλαστικών μπουκαλιών σε 300 εκατ. ετη-
σίως.

> ΠΑΠΌΥΤΣΑΝΗΣ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΠΛΑΝΌ
Σε πλήρη ανάπτυξη είναι το επενδυτικό της Παπουτσάνης, έχοντας στόχο το 2021 να έχει δι-
πλασιάσει την παραγωγική ικανότητα σε στερεό σαπούνι, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση, 
που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Όπως πληροφορείται το BnBeauty, το 2021 αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή συνθετικού 
σαπουνιού.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTFOLIO ΣΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
Σε ό,τι αφορά το portfolio, η Παπουτσάνης είναι εστιασμένη στην συνεχή ανάπτυξη και ενί-
σχυση του portfolio προϊόντων της με νέους κωδικούς, οδηγούμενη από την αυξημένη ζή-
τηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και αντισηπτικών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το εξαγωγικό πλάνο της εταιρείας συνεχίζεται, ενώ ενισχύεται η παρουσία της στη γερμανι-
κή αγορά, μέσω της ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων συνεργασιών.

Μενέλαος Τασόπουλος, CEO, Παπουτσάνης
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> GUCCI
VIRTUAL ΔΌΚΙΜΗ ΤΩΝ ΡΌΥΧΩΝ 
Τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Genies επεκτείνει η Gucci, με σκοπό την 
ανάπτυξη λογισμικού 3-D Avatar, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 
εξατομικευμένα Genies Avatar.
Θυμίζουμε ότι η Gucci συνεργάζεται εδώ και δύο χρόνια με την Genies, ενώ με την πα-
ρούσα συνεργασία η Gucci θα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες, που επισκέπτονται την 
πλατφόρμα, να δοκιμάζουν εικονικά τα ρούχα και τα αξεσουάρ της μέσα από τα Avatar.
"Στην Gucci, είμαστε υπερ του πειραματισμού και η ενδυνάμωση της αυτο-έκφρασης είναι 
η αφήγησή μας τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια", αναφέρει ο Robert Triefus, Executive Vice 
President και Chief Marketing Officer της Gucci.

Εκδότης - Δευθυντής:     Νεκτάριος Β. Νώτης
Διευθυντής Σύνταξης:      Μάκης Αποστόλου
Σύμβουλος ‘Εκδοσης:      Γιώργος Αλοίμονος
Εμπορική Διεύθυνση:      Κλαίρη Στυλιαρά
Project Executive:           Νικολέτα Κανάκη
Διεύθυνση Λειτουργίας:  Εύα Τσιώνη
Digital Art Director:          Ιωάννα Μυλοπούλου

> PULL & BEAR
ΠΑΡΌΥΣΙΑΖΕΙ ΤΌ ΝΕΌ ADVENT CALENDAR 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΓΙΌΡΤΕΣ

Μια exclusive, limited edition collection, 
που αποτείνει φόρο τιμής στα πασίγνω-
στα έργα αναφοράς στη σύγχρονη τέχνη 
παγκοσμίως, τα οποία φιλοξενούνται 
στο διάσημο Tate galleries, λανσάρει η 
Pull&Bear. 
Η συλλογή εμπνέεται από έργα μεγάλων 
καλλιτεχνών, δίνοντάς τους μια νέα προο-
πτική, ενώνοντάς τα με τις νέες τάσεις για 
να δημιουργήσει εμβληματικά ενδύματα. 
Μερικοί εκ των καλλιτεχνών, από τους 
οποίους αντλεί έμπνευση η Pull&Bear 
είναι οι:

• Piet Mondrian
• J.M.W. Turner
• Wassily Kandinsky
• William Blake
• William Waterhouse
• George Stubbs
• Sir John Everett Millais
• El Lissitzky
• Kazimir Malevich

Όλα τα ενδύματα της κολεξιόν ανήκουν 
στην κατηγορία Join Life και επιβεβαιώ-
νουν τη δέσμευση της μάρκας σε σχέση 
με τον σεβασμό του περιβάλλοντος, κα-
θώς παράγονται σύμφωνα με αυστηρά 
κριτήρια βιωσιμότητας.

WOMENSWEAR
Στο τμήμα womenswear, τα χρωματιστά 
σχέδια που παρουσιάζονται σε έργα εμβλη-
ματικών καλλιτεχνών, όπως του Kandinsky 
ή Turner, διακοσμούν καπιτονέ παλτό με 
κουκούλα, τα οποία αποτελούν το απόλυτο 
'must' της νέας σεζόν, καθώς και μπλού-
ζες και αξεσουάρ. Επιπλέον, ο Mondrian 
και ο Malevich, δύο από τους πλέον γνω-
στούς αντιπροσώπους της αφηρημένης 
τέχνης, προσφέρουν έμπνευση για χαλαρά 
total looks, που αποτελούνται από φούτερ 
hoodie και παντελόνι. 

MENSWEAR
Στα menswear, η κολεξιόν παρουσιάζει 
μπλούζες και total looks με φούτερ και πα-
ντελόνι, με σχέδια που εμπνέονται από έργα 
του J.M.W Turner, ενός από τους πλέον 
εμβληματικούς τοπιογράφους στην παγκό-
σμια ιστορία. Η κολεξιόν περιλαμβάνει, επί-
σης, τζιν τζάκετ, που ζωντανεύουν διάφορα 
σχέδια του ποιητή William Blake. Ακόμη, η 
ευρεία συλλογή από αξεσουάρ περιλαμβά-
νει από τσάντες tote, που εμπνέονται από το 
μοναδικό ‘Cossacks’ του Kandinsky μέχρι 
τσάντες χιαστί του Sir John Everett Millais, 
χωρίς να ξεχνάμε τα καπέλα τζόκεϊ, που 
δίνουν μια νέα ερμηνεία στους ανυπέρβλη-
τους πίνακες με άλογα του George Stubbs. 
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1η Νοεμβρίου: 
Παγκόσμια Μέρα Ξινόμαυρου

                        By
                  Γιώτα       
       Παναγιώτου

soposh@notice.gr

Σε πείσμα των καιρών που ρίχνουν τη διάθεση, θα ξεκινήσου-
με την εβδομάδα με μεγάλες αγάπες. Το Ξινόμαυρο, η «ντίβα» 
του ελληνικού αμπελώνα, είναι η πιο ευγενής ερυθρή γηγενής 
ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας και για μένα προσωπικά αποτελεί 
το απόλυτο coup de foudre.  Η ονομασία του είναι περιγραφική 
και προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων όξινο και μαύρο. 
Καλλιεργείται κυρίως σε ορεινές περιοχές, στη Μακεδονία, 
στη βόρεια-κεντρική Ελλάδα αλλά και στη βόρεια Θεσσαλία 
που γειτονεύει. Ως μία πολυδυναμική ποικιλία, μπορεί να δώ-
σει κρασιά εξαιρετικά δομημένα, με στυλ και χαρακτήρα που 
ξεχωρίζει, όπως και με δυνατότητα μακρόχρονης παλαίωσης. 
Επίσης, προσφέρει ένα πλήρες εύρος στους τύπους κρασιών 
που παράγει, ερυθρούς, ροζέ και λευκούς (blanc de noir), ξη-
ρούς, ημίξηρους, φρέσκους και παλαιωμένους, ημιαφρώδεις, 
αφρώδεις και γλυκείς τύπου vins de liqueur, αλλά και αμπελο-
οινικά αποστάγματα. Την ποικιλία θα τη συναντήσουμε σε μονο-
ποικιλιακούς οίνους αλλά και σε χαρμάνια εφόσον συνδυάζεται 
αρμονικά τόσο με γηγενείς όσο και με διεθνείς ποικιλίες. Συχνά 
στο εξωτερικό, το Ξινόμαυρο συγκρίνεται λόγω της ιδιαιτερό-
τητας του αρώματος και του χαρακτήρα του με ποικιλίες όπως 
το Nebbiolo, το Sangiovese ή το Pinot Noir. Προφανώς υπάρ-
χουν κοινά χαρακτηριστικά, όμως στο Ξινόμαυρο βρίσκουμε 
το άρωμα και την αίσθηση του νοτισμένου αέρα της Ελληνικής 
γης πλεγμένη ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, από τον Όλυμπο 
στην οροσειρά της Πίνδου και από εκεί στα καταγάλανα παράλια 
της Χαλκιδικής.

Την 1η  Νοεμβρίου που πλησιάζει με βήμα ταχύ το Ξινόμαυρο 
γιορτάζει: φέτος για 2η συνεχή χρονιά, βρίσκεται στο παγκόσμιο 
ημερολόγιο των εορτασμών των αμπελοοινικών ποικιλιών, γε-
γονός ιδιαίτερα σημαντικό για τους Έλληνες οινοποιούς. Θέλω 
να σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο καθώς θεωρώ ότι είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να τονίσω ότι ο ελληνικός οινοποιητικός κλάδος 
τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει θετικά και επιτυχή 
άλματα, τόσο στην παραγωγή και ποιότητα εκλεκτών κρασιών 
όσο και στη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού αμπελώνα και 
επώνυμου οίνου, στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο, πως οι γηγενείς ποικιλίες μας αξίζουν 
να αποκτήσουν τη θέση τους στη συνείδηση των καταναλωτών 

παγκόσμια και ισάξια με τις διεθνείς ποικιλίες. Η ένωση «Οι-
νοποιοί Βορείου Ελλάδος» διακρίνοντας τη σπουδαιότητα και 
μοναδικότητα της ποικιλίας Ξινόμαυρο, μία από τις πλέον αξιό-
λογες ποικιλίες του Ελληνικού αμπελώνα, καθώς και τις τάσεις 
που παγκόσμια δημιουργούνται, αποφάσισε πέρσι, το 2019, να 
προχωρήσει στην πρωτοποριακή κίνηση που συμβάλει στην 
προβολή και προώθηση της ποικιλίας αυτής, τη θέσπιση και κα-
θιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ξινόμαυρου» (International 
Xinomavro Day). Η ημερομηνία εορτασμού, φυσικά, δεν επιλέ-
χθηκε τυχαία, καθώς θεωρητικά συμβαδίζει με την πλήρη ολο-
κλήρωση του τρύγου της ποικιλίας.

Οι Έλληνες οινοποιοί προσκαλούν και φέτος τους επαγγελ-
ματίες στο χώρο της εστίασης και εμπορίας οίνου, καθώς και 
τους καταναλωτές, φίλους του ποιοτικού επώνυμου κρασιού, 
να συμβάλλουν στη διάδοση αυτής της θαυμάσιας ιδέας, επι-
λέγοντας στη 1 Νοεμβρίου Ξινόμαυρο, ερυθρό, ροζέ, λευκό 
(blanc de noir), ή ακόμη και orange, νεαρό ή παλαιωμένο, ξηρό 
ή ημίξηρο, αφρώδες, ημιαφρώδες, γλυκό ή, ως αμπελοοινικό 
απόσταγμα. Αυτή την μέρα αναζητάμε, γνωρίζουμε, γευόμαστε, 
απολαμβάνουμε, ευφραινόμαστε την αγαπημένη ποικιλία και 
διαδίδουμε το νέο παντού. Το Ξινόμαυρο, ποικιλία πρεσβευτής 
της Ελλάδας, ήδη αναγνωρίζεται, εκτιμάται, επαναπροσδιορί-
ζεται, εξελίσσεται και κυρίως αγαπιέται, κερδίζοντας συνεχώς 
φίλους σε αρκετές χώρες παγκόσμια και πρωτίστως στη δική 
μας. À votre santé, λοιπόν!


