
https://www.youtube.com/channel/UCkYLRoUCBh9X8eS39uLzAPw
https://www.exportgate.gr/en/create-profile?vider_sticky=oui
https://zagoriwater.gr/index.php/el/
https://www.masoutis.gr/
https://www.evlogia.gr/en/product-category/jams/


ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

 NEWSLETTER

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021     Τεύχος  817

> ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
O Δήμος Χαϊδαρίου μπλοκάρει το mega project 

- Προσέφυγε στο ΣτΕ

> ΔΕΗ-RWE
Πέφτουν οι υπογραφές για projects 2 GW   

- Στην Αθήνα οι Γερμανοί

> JUMBO
Οι… κακοί οιωνοί για το τελευταίο τρίμηνο – Στο +8% ο τζίρος 9μηνου

> EDITORIAL: Πληθωριστικές εκτιμήσεις

> ΒnSECRET: Ψηφιακά νησιά

> STREAMING
Στην τελική ευθεία η έλευση HBO Max  

και Disney+ στην Ελλάδα



3

TΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΞΟΡΥΣΣΟΝΤΑΙ,  
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΟΜΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ
*Του Κώστα Γιαζιτζόγλου

Tι είναι αυτό που δεν αφήνει την ελληνική δημόσια διοίκηση να 
χαλαρώσει αυτή την ασφυκτική πίεση προς τις επιχειρήσεις, η 
οποία – εντελώς μεταξύ μας – είναι και πλήρως αναποτελεσμα-
τική.Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης θα πουν πολλοί. Το Ελληνικό 
κράτος δεν εμπιστεύεται τους πολίτες του και, σε πλήρη ανταπό-
δοσή, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το κράτος. Ο ελέγχων θεωρεί 
ότι ο ελεγχόμενος θα κάνει ότι μπορεί για να μην υπακούσει στους 
Νόμους, με αποτέλεσμα να θεσπίζει όλο και αυστηρότερες διαδι-
κασίες "επιτήρησης". Ο ελεγχόμενος από την άλλη, αντιμετωπίζο-
ντας τον παραλογισμό των ελέγχων, επενδύει όλη του την ικμά-
δα στο πώς να τους παρακάμψει, όχι μόνον επειδή το κόστος είναι 
δυσβάστακτο.
Αφήνοντας εκτός τις εποχές που η πολιτική ατζέντα δεν επιθυ-
μούσε την ανάπτυξη του επιχειρείν, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις 
που, επι της αρχής, τα δυο μέρη ειλικρινά ήθελαν να λυθεί το πρό-
βλημα. Παρόλα αυτά, σπανίως λύθηκε. Το προσωπικό μου συ-
μπέρασμα, βασισμένο σε περιστατικά για τα οποία έχω ίδια αντί-
ληψη, είναι ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται -μόνον – στην έλλειψη 
εμπιστοσύνης του κράτους προς τους υπηκόους του.
Το μείζον ζήτημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του κράτους προς 
το ίδιο το Κράτος. Είναι η αδυναμία των κατεχόντων θέσεις ευθύ-
νης να εμπιστευθούν τις προθέσεις και τις ικανότητες συναδέλ-
φων τους. Είναι ο φόβος ότι η -πλήρης – κομματικοποίηση της 
Δημόσιας Διοίκησης, ενδεχομένως να έχει οδηγήσει σε ανώτα-
τες θέσεις και άτομα, τα οποία, είτε δεν έχουν επαρκή γνώση, είτε 
προτάσσουν το κομματικό συμφέρον έναντι του κοινωνικού. Τα 
ανώτερα κλιμάκια (πολιτική ηγεσία) δεν έχουν εμπιστοσύνη στα 
κατώτερα (υπηρεσιακοί παράγοντες) ούτε για τον σχεδιασμό του 
θεσμικού πλαισίου, αλλά ούτε και για αυτή καθεαυτή την εφαρ-
μογή του. Ο πολιτικός προϊστάμενος ακούει με δέος τον ανώτε-
ρο υπάλληλο να αναλύει τις τεχνικές λεπτομέρειες ενός – εύλογα 
– παντελώς αγνώστου σε αυτόν θέματος και προσπαθεί να δια-
βάσει στα μάτια του αν τον συμβουλεύει με γνώμονα το καλό του 
ή του πετάει "πολιτική μπανανόφλουδα". Το ίδιο ισχύει και όταν 
του εισηγούνται μια απόφαση εκτελεστικού χαρακτήρα. Από την 
άλλη πλευρά, η πολιτική ηγεσία κρατάει για τον εαυτό της την τε-
λική έγκριση καθαρά διοικητικών πράξεων (όπως η έκδοση μιας 
άδειας λειτουργίας εργοστασίου), χωρίς προφανώς να έχει καμία 
δυνατότητα να πιστοποιήσει το σύννομο της.

*O Κώστας Γιαζιτζόγλου είναι Aντιπρόεδρος του Συνδέσμου  
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Business 
OPINION

> ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
O ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΟ MEGA PROJECT  
- ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΣτΕ

Άλλη μία σοβαρή επένδυση στη χώρα μας μπλοκάρει από τη στάση του 
Δήμου Χαϊδαρίου. Ο Δήμος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, τόσο για τον δι-
αγωνισμό της ΕΝΑΕ, όσο και της ΕΤΑΔ. Ο Δήμος Χαϊδαρίου στην ουσία 
είναι αντίθετος στην πώληση και την αξιοποίηση των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά. Η κύρια ένσταση έγκειται στην πώληση της Προβλήτας 4, που 
περιλαμβάνεται στο ακίνητο της ΕΤΑΔ και η οποία δεν είναι απαραίτητη 
για τη λειτουργία των Ναυπηγείων, αλλά είναι απαραίτητη για την πρό-
σβαση των δημοτών και των πολιτών γενικά, στη θάλασσα.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ
Όπως δήλωσε η δημοτική Αρχή σε συνέντευξη Τύπου όταν ο διαγωνι-
σμός κηρύχθηκε άγονος, είχε αποστείλει εξώδικο στον ειδικό διαχειρι-
στή για τα περιουσιακά στοιχεία. Όπως ισχυρίζεται η δημοτική Αρχή, η 
παραχώρηση της προβλήτας 4 είναι μια κίνηση που έχει ως βάση της τη 
διάκριση των πολιτών των Δυτικών Προαστίων, με τους πλούσιους δή-
μους των Νοτίων και των Βορείων Προαστίων. 

"ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ"
Άνθρωποι με γνώση των διαδικασιών και της πορείας του διαγωνισμού 
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκτιμούν πως δύσκολα θα πετύχει κάτι 
ο Δήμος Χαϊδαρίου και αυτό, γιατί οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
στους διαγωνισμούς και το περιεχόμενό τους είναι απολύτως νόμιμο. 
Μένει να αποδειχθεί στην πράξη, αν μία ακόμη σημαντική επένδυση κα-
θυστερήσει εξαιτίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η 
δικαιοσύνη αναμένεται να αποφανθεί εντός σύντομου χρονικού διαστή-
ματος και σίγουρα μέσα στο 2022. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

mailto:nicolas%40notice.gr%20?subject=
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Editorial
ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με 
τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων 
από τη διαταραχή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας, 
αποκαλύπτοντας το μέγεθος του 
προβλήματος και των επιπτώσεων 
στην αγορά και την οικονομία. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
εκτιμά ότι ο πληθωρισμός 
αναμένεται να κορυφωθεί αυτό 
το φθινόπωρο, για να αρχίσει στη 
συνέχεια να αποκλιμακώνεται στα 
επίπεδα προ της πανδημίας, μέχρι 
τα μέσα του 2022, "αν και υπάρχει 
ο κίνδυνος κάποια άλματα των 
τιμών, λόγω των ανισορροπιών 
στις αγορές, να αποδειχθούν πιο 
επίμονα".
Τι λέει η βασική πρόβλεψη των 
αναλυτών του Ταμείου για τις 
προηγμένες οικονομίες;
Κορύφωση του πληθωρισμού στο 
3,6% μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, 
και στη συνέχεια πτώση στο 2% 
περίπου μέχρι τα μέσα του 2022.
Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες 
και αναπτυσσόμενες οικονομίες, 
αυτές αναμένεται να δουν τον 
πληθωρισμό να υποχωρεί περίπου 
στο 4% το επόμενο έτος, αφού 
πρώτα ανέβει στο 6,8% φέτος.
Μάλιστα, στην έκθεσή του το 
Ταμείο προειδοποιεί ότι "Η 
ραγδαία άνοδος των τιμών των 
κατοικιών και οι παρατεταμένες 
ελλείψεις στην πλευρά της 
προσφοράς σε προηγμένες και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι 
συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές 
των τροφίμων και οι υποτιμήσεις 
νομισμάτων σε αναδυόμενες 
αγορές θα μπορούσαν να 
κρατήσουν τον πληθωρισμό 
αυξημένο για περισσότερο".
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

> EULER HERMES
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ 2022
Αύξηση αναμένεται να καταγράψουν το 2022 
οι χρεοκοπίες εταιρειών παγκοσμίως, καθώς 
οι κυβερνήσεις αποσύρουν τα μέτρα στήριξης 
που βοήθησαν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως προκύ-
πτει από νέα έκθεση της Euler Hermes. Συγκε-
κριμένα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χρεοκοπί-
ες των επιχειρήσεων αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 15% σε ετήσια βάση το 2022, έπειτα από 
δύο συνεχόμενα χρόνια πτώσης: οι χρεοκοπί-
ες μειώθηκαν κατά 12% το 2020 και αναμένεται 
να καταγράψουν μείωση 6% το 2021.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019
Ωστόσο όπως σημειώνεται στην έκθεση, ακό-
μη και με την αύξηση του 2022, οι συνολικές 
πτωχεύσεις πιθανότατα θα παραμείνουν 4% 
χαμηλότερα από εκείνες του 2019 – πριν την 
παγκόσμια εξάπλωση της Covid.
“Κοιτάζοντας τα επίπεδα χρεοκοπιών, οι κυ-
βερνήσεις πέτυχαν να βοηθήσουν τις εταιρεί-
ες να αντιμετωπίσουν την κρίση: Οι κρατικές 
παρεμβάσεις απέτρεψαν μία στις δύο χρεοκο-
πίες στην Δυτική Ευρώπη και μία στις τρεις στις 
ΗΠΑ το 2020”, ανέφερε ο Maxime Lemerle, 
επικεφαλής του τομέα έρευνας και αφερεγγυ-
ότητας στην Euler Hermes. “Η παράτασή τους 
(σ.σ. των μέτρων) θα διατηρήσει τις χρεοκοπίες 
σε χαμηλό επίπεδο το 2021, αλλά τι θα συμβεί 
στη συνέχεια, εξαρτάται από τον τρόπο που θα 
ενεργήσουν οι κυβερνήσεις τους επόμενους 
μήνες”, πρόσθεσε.

ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Σύμφωνα με την έρευνα της Euler Hermes, 
οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων, σε ορι-
σμένες αναδυόμενες αγορές, επιστρέφουν 

ήδη, σε προ πανδημίας επίπεδα. Πολλές από 
αυτές τις χώρες χρειάστηκε να επαναφέρουν 
τους περιορισμούς, για να περιορίσουν τα νέα 
κύματα μολύνσεων από την Covid, σύμφωνα 
με την έκθεση.
Οι χρεοκοπίες στην Αφρική αναμένεται από 
φέτος να ξεπεράσουν τα προ πανδημίας επί-
πεδα, ενώ εκείνες στην Κεντρική/Ανατολική 
Ευρώπη και την Λατινική Αμερική, θα το κά-
νουν το 2022, σύμφωνα με την Euler Hermes.

ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ
Για την Δυτική Ευρώπη, η Euler Hermes ανα-
μένει μεικτές τάσεις: Χώρες, όπως η Ισπανία 
και η Ιταλία, θα μπορούσαν να δουν τις χρεο-
κοπίες να αυξάνονται πάνω από τα επίπεδα του 
2019 το 2021 ή το 2022, ενώ χώρες, όπως η Ελ-
βετία, η Σουηδία και η Πορτογαλία, θα μπορού-
σαν να δουν αύξηση των χρεοκοπιών το 2022, 
αλλά όχι ακόμη σε προ πανδημίας επίπεδα. 
Από την άλλη, τα μεγάλα πακέτα στήριξης και 
η επέκταση αυτών των μέτρων θα κρατήσουν 
πιθανώς χαμηλές τις χρεοκοπίες σε χώρες, 
όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Βέλγιο.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Εν τω μεταξύ, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανα-
μένεται να εμφανίσει αύξηση των χρεοκοπιών 
κατά 18% το 2022, με την Ινδία να αναμένεται να 
“δει” αύξηση κατά 69% το επόμενο έτος.

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Τέλος, στις ΗΠΑ, ένας συνδυασμός "μαζικής 
στήριξης" και ισχυρής οικονομικής ανάκαμ-
ψης πιθανότατα θα κρατήσει τις χρεοκοπίες σε 
χαμηλά επίπεδα το 2021 και το 2022, πρόσθε-
σε η Euler Hermes.
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BnSECRET

ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΗΣΙΑ

Αυξημένο - και μάλιστα πολύ έντονο 
- είναι το ενδιαφέρον για ψηφιακά 
έργα στα νησιά. Όπως πληροφορείται 
το BnB Daily, ουκ ολίγα είναι τα 
funds, το βλέμμα των οποίων έχουν 
τραβήξει οι επενδύσεις σχετικά με 
την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 
στον τουρισμό και την αγορά 
ακινήτων.
Πρόκειται, στην ουσία, για ένα 
συνδυασμό των δύο τομέων, οι 
οποίοι αναμένετια να αναπτυχθούν 
κατακόρυφα - έως εκτοξευθούν - τα 
επόμενα χρόνια.
Το σίγουρο είναι ότι, σύντομα, πρέπει 
να αναμένουμε νέα. 
Έστω και για τα πρώτα, πιο μικρά, 
deals και projects. 

> ΔΕΗ-RWE
ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ PROJECTS  
2 GW - ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Στην Αθήνα βρίσκονται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στελέχη της RWE Renewables, 
προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία 
με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Τo BnB Daily σας 
είχε ενημερώσει στις 28 Σεπτμεβρίου σχε-
τικά με την επικείμενη -τότε-συμφωνία. Οι 
επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός 
των επόμενων ημερών, αν όχι ωρών, και 
θα οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους εκατο-
ντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 

ΤΙ ΔΙΝΕΙ Η ΔΕΗ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΔΕΗ 
πρόκειται να εισφέρει φωτοβολταϊκά 940 
MW στο ορυχείο του Αμυνταίου, για τα 
οποία έχει πάρει ήδη, άδειες, ενώ η γερ-
μανική εταιρεία θα εισφέρει άδειες 1 GW 
που απέκτησε από την εταιρεία, ΙΔΕΑ. 
Τα πρώτα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν 
στο Αμύνταιο, που θα αρχίσουν να κατα-

σκευάζονται το πρώτο εξάμηνο του επόμε-
νου έτους. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
Η γερμανική εταιρεία που συμμετέχει στο 
σχήμα με 51%, ίδρυσε ήδη, στην Ελλάδα θυ-
γατρική, την RWE Greece και έχει ξεκινήσει 
να τη στελεχώνει. Στόχος της είναι να οργα-
νώσει τη διοίκησή της με 15 άτομα, ενώ θα 
υπάρξει ελληνική και γερμανική εκπροσώ-
πηση στο διοκητικό δίδυμο της εταιρείας. Η 
συμφωνία που έχει ήδη, εγκριθεί από το Δ.Σ. 
της ΔΕΗ προβλέπει ειδικές ρήτρες, ώστε να 
πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα έργα σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι με-
ταβιβάσεις των μετοχών θα επιτρέπονται 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> MERCEDES-BENZ
“ΒΟΥΤΙΑ”  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΣΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ
Ισχυρή πτώση κατέγραψαν οι παραδό-
σεις νέων οχημάτων της Mercedes-Benz 
του ομίλου της Daimler για το γ' τρίμηνο 
του 2021, καθώς οι ελλείψεις στην προ-
μήθεια ημιαγωγών έπληξε την παραγω-
γή της premium αυτοκινητοβιομηχανίας.
Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με το 
Marketwatch, οι παγκόσμιες πωλήσεις 
της Mercedes-Benz μειώθηκαν κατά 
30,5%, στα 434.784 οχήματα, με την εται-
ρεία να διευκρινίζει ότι οι παραδόσεις της 
συρρικνώθηκαν σε όλες τις περιοχές.

> EUROLIFE FFH
4 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Η Eurolife FFH, με σκοπό να δώσει κίνητρο 
σε ακόμα περισσότερους Έλληνες να ασφα-
λίσουν το σπίτι τους, ώστε να είναι προστα-
τευμένοι, προσφέρει "τέσσερις μήνες δω-
ρεάν" στα προγράμματά της για ασφάλιση 
κατοικίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
αφορά σε νέα συμβόλαια, με έναρξη από 
τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 
2021, ανεξαρτήτως συχνότητας πληρωμής. 
Η ισχύς της είναι για το πρώτο έτος του συμ-
βολαίου, ενώ εφαρμόζεται στο σύνολο των 

καλύψεων και μπορεί να συνδυαστεί και με 
άλλες εκπτώσεις που παρέχει η εταιρεία.

https://www.bnbdaily.gr/issues/436212BE-E977-424C-9C40-75F0106B4889.pdf
https://www.bnbdaily.gr/issues/436212BE-E977-424C-9C40-75F0106B4889.pdf
mailto:nicolas%40notice.gr%20?subject=
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> MORGAN STANLEY (ΗΠΑ)
“ΕΥΕΛΙΚΤΑ” ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 69%  
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Συνέχιση της τηλεργασίας, ακόμα και μετά το 
πέρας της πανδημίας, “βλέπουν” οι μεγάλες 
εταιρείες, σύμφωνα με έκθεση της Morgan 
Stanley. Ιχνηλατώντας την “επιστροφή στο 
γραφείο” για 61 μεγάλες εταιρείες, η έκθε-
ση αναφέρει: “Η ανάλυσή μας δείχνει πως το 
69% των εταιρειών υιοθετεί ένα υβριδικό μο-
ντέλο εργασίας, όπως τρεις μέρες στο γραφείο 
και δύο ημέρες εργασία από το σπίτι”. Μόνο 
το 10% δείχνει να προτιμά να εργάζεται από το 
γραφείο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 34% ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ
Σύμφωνα με την Morgan Stanley, μόλις το 
34% των εταιρειών έχει επιστρέψει σε κανονι-
κούς ρυθμούς, με τους αναλυτές να αναμένουν 
πως, αυτό το ποσοστό θα φτάσει στο 70% μέ-
χρι το τέλος του 2022, σχεδόν δύο χρόνια μετά 
την πρώτη εφαρμογή των περιοριστικών μέ-

τρων στις ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται πως, περίπου το 
30% των εταιρειών δεν έχει σίγουρα σχέδια για 
την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο.

ΚΥΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία οδή-

γησε εκατομμύρια εργαζόμενων να παραιτη-
θούν, σε ένα κύμα που ονομάστηκε “Great 
Resignation”, με πολλούς να επιλέγουν την 
πρόωρη συνταξιοδότηση και άλλους να ανα-
ζητούν εργασίες με καλύτερους μισθούς ή πιο 
ευέλικτο μοντέλο εργασίας.
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Αρνητικό είναι το μείγμα των παραγόντων 
στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει και 
τη δραστηριότητα της Jumbo, όπως επιση-
μαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πολλώ δε 
μάλλον από την στιγμή που μπήκαμε στο τε-
λευταίο τρίμηνο της χρονιάς, όπου παραδο-
σιακά ο όμιλος πραγματοποιεί το 35% του 
ετήσιου τζίρου του.
Ειδικότερα, επισημαίνει πως:
• Τα προβλήματα στην τροφοδοτική αλυ-

σίδα, όχι μόνο δεν έχουν την τάση να 
επιλυθούν, αλλά οι καταστάσεις συχνά, 
γίνονται χαοτικές

• Το κόστος της ενέργειας συνεχίζει την 
ανοδική πορεία

• Οι πρώτες ύλες και το μεταφορικό κό-
στος διατηρούνται σε "ιστορικά απαρά-
δεκτα" επίπεδα

Προσθέτει δε ότι, το πρόβλημα οξύνεται πε-
ραιτέρω στις χώρες των Βαλκανίων – όπου 
και έχει σημαντική παρουσία - καθώς το δια-
θέσιμο εισόδημα είναι παραδοσιακά χαμηλό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Τέλος, σημειώνει ότι, "καθώς μπαίνουμε 
στον χειμώνα, το επιδημιολογικό φορτίο, σε 
ορισμένες περιοχές, αυξάνεται, οδηγώντας 
τις Αρχές σε λήψη μέτρων τοπικού χαρακτή-
ρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις βαλκανικές 
αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, λαμ-
βάνονται, για πρώτη φορά φέτος, μέτρα πε-
ριορισμού στην κίνηση της αγοράς, κάτι που 
δεν συνέβη εκτεταμένα το 2020".

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
Συνολικά, για το εννεάμηνο του 2021, οι συνο-
λικές πωλήσεις για τον όμιλο αυξήθηκαν κατά 
8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα. Η εικόνα ανά χώρα είχε ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ
Τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις κατέγραψαν αύ-
ξηση, μαζί με το ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά 
περίπου 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2020. Ωστόσο o ελεγχόμενος περιορισμός 
των εξαγωγών εμπορευμάτων της εταιρείας 
προς τις 6 χώρες, που ο όμιλος έχει παρου-
σία μέσω συνεργασιών (Αλβανία, Κόσσοβο, 
Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυ-
ροβούνιο), οδήγησε τις καθαρές πωλήσεις 
της μητρικής εταιρείας σε αύξηση 5%. Συνο-
λικά, οι καθαρές πωλήσεις 9μηνου της μητρι-
κής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι εν-

δοεταιρικές συναλλαγές- είναι αυξημένες κατά 
3% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα.

ΚΥΠΡΟΣ
Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν 
με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των πε-
λατών στους εσωτερικούς χώρους, καθώς και 
ελέγχου της κατοχής safe pass για τους εισερ-
χόμενους πελάτες. Οι πωλήσεις τον Σεπτέμ-
βριο ήταν αυξημένες κατά 6% περίπου, ενώ, 
σε επίπεδο 9μηνου, είναι υψηλότερες κατά 9%.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με 
περιορισμό στον αριθμό πελατών στο εσωτερι-
κό τους. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν 
μείωση 8% τον Σεπτέμβριο, ωστόσο στο εννεά-
μηνο παραμένουν υψηλότερες, σε ποσοστό 9% 
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Από τις 28 Σεπτεμβρίου, τα καταστήματα του 
ομίλου Jumbo στην περιοχή της Timisoara 
και στην περιοχή Voluntari, λόγω της εξάπλω-
σης της COVID-19, υπόκεινται σε περιορισμό 
στο ωράριο λειτουργίας τους. Οι πωλήσεις του 
δικτύου κατέγραψαν μείωση 1% τον Σεπτέμ-
βριο, αντίθετα, σε επίπεδο 9μηνου, ο τζίρος εί-
ναι αυξημένος κατά 20% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περσινό διάστημα.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

> JUMBO
ΟΙ… ΚΑΚΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ  
– ΣΤΟ +8% Ο ΤΖΙΡΟΣ 9ΜΗΝΟΥ

Απόστολος Βακάκης, επικεφαλής, Jumbo

https://view.publitas.com/md-en/end-of-year-catalogue-2021_english/page/1?v=80831256
mailto:makis%40notice.gr%20?subject=


https://www.csweek.gr/cs-week-home.gr
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> DOW
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ EBITDA ΚΑΤΑ $3 ΔΙΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Τα σχέδιά της, για να αυξήσει τα βασικά της 
κέρδη κατά $3 δισ. τον χρόνο κατά τη διάρ-
κεια της επόμενης δεκαετίας, με επενδύσεις 
που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας μο-
νάδας αιθυλενίου και παραγώγων καθαρών 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα, αποκάλυψε 
η Dow. Η εταιρεία χημικών εντάσσεται έτσι, 
σε μια αυξανόμενη λίστα επιχειρήσεων που 
έχουν ανακοινώσει σχέδια για μείωση των 
εκπομπών και του αποτυπώματος άνθρακα, 
μετά από πιέσεις των επενδυτών.

ΟΚΤΩ ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα μονάδα αι-

θυλενίου αναμένεται να αποφέρει περίπου 
$1 δισ. πρόσθετο EBITDA ως το 2030, ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις στη συσκευ-
ασία, στα ειδικά πλαστικά, στα χρώματα και 
σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, αναμένε-
ται να αποφέρουν περί τα $2 δισ. επιπλέον 
EBITDA.
Η Dow υπέγραψε, επίσης, οκτώ νέες συμ-
φωνίες αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας σε 
Ευρώπη και Αμερική, με στόχο να μειώσει 
τις εκπομπές ρύπων από την ενέργεια που 
χρησιμοποιεί μια εταιρεία για τις δραστηριό-
τητές της, κατά περισσότερο από 600.000 τό-
νους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

> SAMSUNG
ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟ  
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ
Νέο πλήγμα έφερε το παγκόσμιο τεχνολο-
γικό selloff στην Samsung Electronics Co., 
οι μετοχές της οποίας υποαποδίδουν φέτος, 
σε σχέση με την ευρύτερη αγορά της Νότι-
ας Κορέας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 18,24 ΤΡΙΣ. ΓΟΥΑΝ 
ΑΠΟ ΞΕΝΑ FUNDS
Έχοντας χάσει πάνω από 3% έως τώρα, αυ-
τόν τον μήνα, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
τσιπ μνήμης στον κόσμο, βρίσκεται κατά 
21% χαμηλότερα σε σχέση με το υψηλό της 
11ης Ιανουαρίου, με τους ξένους επενδυ-
τές να έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 18,24 
τρισ. γουόν ($15,3 δισ.). Όπως σημειώνει το 
Bloomberg, οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο 
του πληθωρισμού προστίθενται στις ανησυχί-
ες για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των 

προϊόντων και τις αυξημένες τιμές των τσιπ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ 
ΠΤΩΣΗΣ
Κι ενώ βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές του 
Οκτωβρίου, η μετοχή της εταιρείας ήδη, “βλέ-
πει” μπροστά της έναν τέταρτο διαδοχικό μήνα 
πτώσης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέ-
σει το μακροβιότερο πτωτικό σερί από το 2018.

“BULLISH” ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  
ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Πάντως, οι αναλυτές στην Νότια Κορέα πα-
ραμένουν “bullish” στη μετοχή της Samsung. 
Περίπου το 93% των 45 αναλυτών που κα-
λύπτουν τη μετοχή έχουν σύσταση “buy” ή 
"equivalent", ενώ αναμένουν να ενισχυθεί 
κατά 40% τους επόμενους 12 μήνες.

> ICADE
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΙΡΟ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Την αναβολή της αρχικής δημόσιας προ-
σφοράς (ΙΡΟ) της μονάδας Icade Sante, 
μέχρις ότου γίνουν πιο ευνοϊκές οι συν-
θήκες της αγοράς, ανακοίνωσε ότι απο-
φάσισε ο γαλλικός όμιλος ακινήτων στον 
τομέα της υγείας, Icade.
“Με τη στήριξη όλων των μετόχων, η δι-
οίκηση της Icade Sante θα παραμείνει 
πλήρως δεσμευμένη σε περαιτέρω προ-
ώθηση του αναπτυξιακού της σχεδίου”, 
αναφέρει η Icade σε ανακοίνωσή της.
Η Icade Sante είχε αναφέρει στις 30 Σε-
πτεμβρίου ότι θα καθυστερήσει τη δημό-
σια εγγραφή εξαιτίας των ευμετάβλητων 
συνθηκών της αγοράς, βάζοντας σε ανα-
μονή ένα από τα μεγαλύτερα ΙΡΟs που 
έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος. 



https://panorama.vfairs.com/
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> STREAMING
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΕΛΕΥΣΗ HBO MAX  
ΚΑΙ DISNEY+ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα δεδομένα θα φέρει για τον τομέα του 
streaming η πολυαναμενόμενη άφιξη στη 
χώρα μας του HBO Max και του Disney+, σε 
συνδυασμό με το εμπλουτισμένο περιεχόμε-
νο του Apple TV, που προανήγγειλε τον προ-
ηγούμενο μήνα η διοίκηση του αμερικανικού 
κολοσσού. Οι αγγελίες για τη στελέχωση της 
Warner Media (που αφορά στο HBO Max) και 
της The Walt Disney Company (για την αντί-
στοιχη της Disney+) που έχουν ανακοινωθεί 
τις τελευταίες εβδομάδες, επιβεβαιώνουν 
του λόγου το αληθές.
Θυμίζουμε ότι το BnB Daily είχε αναφερθεί 
σε αυτό το ενδεχόμενο σε σχετικό δημοσίευ-
μα της 29ης Ιουνίου.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
WARNERMEDIA ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Μόλις προχθές, η WarnerMedia, παρουσιά-
ζοντας τα σχέδιό της για επέκταση των υπη-
ρεσιών HBO Max στην Ευρώπη, κατά τη δι-
άρκεια του HBO Max European Launch 
Event, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει από τις 26 
Οκτωβρίου σε Ισπανία, Δανία, Νορβηγία, 
Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
Ελλάδα θα προστεθεί στη λίστα μαζί με χώ-
ρες που, είτε είχε ελάχιστη, είτε καθόλου 
παρουσία:
• Τουρκία
• Εσθονία
• Ισλανδία

• Λετονία
• Λιθουανία
• Ολλανδία

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ 190 ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2026
Ειδικότερα, θα ξεκινήσει σε 27 χώρες κατά 
την αρχική φάση της ευρωπαϊκής του διάθε-
σης, ενώ θα κυκλοφορήσει σε επτά νέες το 
2022, με τον στόχο της WarnerMedia να κά-
νει λόγο για παρουσία σε 190 περιοχές μέ-
χρι το 2026. Το HBO Max θα φέρει τις καλύ-
τερες ταινίες και σειρές από τα 100 χρόνια 
λειτουργίας της Warner Bros, καθώς επίσης 
και προγράμματα των:
• HBO
• Max Originals

• DC
• Cartoon Network

Σημειώνεται ότι, οι ταινίες της Warner Bros 
θα είναι διαθέσιμες στο HBO Max μόλις 45 
ημέρες μετά την προβολή της πρεμιέρας στις 
σκανδιναβικές χώρες και το επόμενο έτος, 
σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Ελλάδα, 

Ισλανδία και Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο event, 
το HBO Max θα έχει ελκυστική τιμή, με μια 
νέα ετήσια συνδρομή θα δίνεται έκπτωση 
30% περίπου με μηνιαίο κόστος €5,83 στην 
Ισπανία και την Φινλανδία (από €8,99 που εί-
ναι η κανονική συνδρομή).
"Το HBO Max αντιπροσωπεύει την άφιξη μιας 
νέας υπηρεσίας που θα το ανεβάσει σε άλλο 
επίπεδο, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία 
προβολής και μια πολύ ευρύτερη σειρά περι-
εχομένου της καλύτερης ψυχαγωγίας για όλη 
την οικογένεια, σε πολύ ελκυστική τιμή. Είμα-
στε στην ευχάριστη θέση να φέρουμε το HBO 
Max στην Ευρώπη, για να το απολαύσουν οι 
fans και οι πελάτες μας", δήλωσε η Christina 

Sulebakk, Γενική Διευθύντρια του HBO Max.

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΝΕΘΑΙ  
ΜΕ DISNEY+
Αναφορικά με την έλευση της Disney+ στην 
Ελλάδα, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώ-
σεις, ωστόσο οι αγγελίες για την εξεύρεση 
στελεχών π.χ. content planning manager, 
δείχνουν ότι το 2022 θα γίνει πραγματικότητα.
Σημειώνεται ότι, τα πακέτα είναι αντίστοιχα 
περίπου με αυτά της HBO Max στις ετήσιες 
συνδρομές (€69,99), ενώ η μηνιαία, σε χώ-
ρες, όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Φινλαν-
δία, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο, ανέρ-
χεται σε €6,99.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

https://www.bnbdaily.gr/issues/EC1F132A-B2BC-4C4F-897E-61380ABD6F58.pdf
mailto:makis%40notice.gr%20?subject=


https://esgreece.com/
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> ΑΣΙΑ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Την παραγωγή των εργοστασίων σε διάφο-
ρους κλάδους της βιομηχανίας έχουν πλή-
ξει τα νέα ξεσπάσματα της πανδημίας στη NA 
Ασία, απειλώντας την ανάκαμψη της περιο-
χής και προκαλώντας αναταραχή στον πα-
γκόσμιο εφοδιασμό προϊόντων, όπως ενδύ-
ματα, οχήματα και ηλεκτρονικά είδη.
Οι περιορισμοί λόγω πανδημίας έχουν ανα-
γκάσει πολλές εταιρείες να κλείσουν εργο-
στάσια και να αναστείλουν ή να μειώσουν 
τη λειτουργία τους, εντείνοντας τα προβλή-
ματα που ήδη, αντιμετώπιζε ο μεταποιητι-
κός τομέας της Ασίας, λόγω της αύξησης 
του κόστους των πρώτων υλών και των 
ενδείξεων επιβράδυνσης της κινεζικής 
οικονομίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Το Βιετνάμ, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, εί-
ναι οι τρεις κόμβοι του μεταποιητικού τομέα, 
όπου παράγονται προϊόντα για μερικά από τα 
μεγαλύτερα παγκοσμίως εμπορικά σήματα.

ΒΙΕΤΝΑΜ
Με τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες 
πόλεις του Βιετνάμ να έχουν αναγκαστεί να 
επιβάλουν αυστηρά lockdown εν μέσω ενός 
νέου κύματος της πανδημίας από τον Απρί-
λιο, πολλές από τις εταιρείες κατασκευής 
ηλεκτρονικών ειδών, ρουχισμού και υπο-
δημάτων, έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν 
ή να περιορίσουν τη λειτουργία τους.
Η πανδημία έπληξε αρχικά τις βόρειες πε-
ριοχές του Βιετνάμ, όπου βρίσκονται οι πε-
ρισσότερες βιομηχανίες που παρέχουν προ-
ϊόντα στην Apple, την Samsung και άλλες 
διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες.
Τον Ιούλιο, η επιδημία εξαπλώθηκε πιο νό-
τια, με την Pou Chen Corp, που κατασκευά-
ζει υποδήματα για τηn Nike και την Adidas, 
να αναστέλλει τις δραστηριότητές της στο 
εργοστάσιό της στην Χο Τσι Μινχ και την 
Changshin Vietnam, μια νοτιοκορεάτικη 
εταιρεία που κατασκευάζει υποδήματα για 
τηn Nike, να αναγκάζεται να κλείσει τρία από 
τα εργοστάσιά της.
Κατά συνέπεια, η Nike μείωσε τις εκτιμή-
σεις για τις πωλήσεις της κατά το οικονο-
μικό έτος 2022 και προειδοποίησε ότι θα 
υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις 

προϊόντων της στη διάρκεια των γιορτών των 
Χριστουγέννων.
Την ίδια ώρα, οι επίδοξοι αγοραστές του νέου 
iPhone 13 της Apple θα πρέπει να αναμένουν 
περισσότερο για να το αποκτήσουν λόγω της 
επιδημίας στο Βιετνάμ, όπου συναρμολογού-
νται μέρη της κάμερας της συσκευής.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Προβλήματα παρουσιάζουν, εν τω μεταξύ, 
πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρεί-
ες ημιαγωγών στην παραγωγή στη Μαλαι-
σία, όπου, με τον αριθμό των κρουσμάτων να 
ανέρχεται σε επίπεδα – ρεκόρ, οι αρχές ανα-
γκάστηκαν να επιβάλουν lockdown.
Οι περιορισμοί στηn Μαλαισία, η οποία πα-
ρέχει το 67% της παγκόσμιας αγοράς πλα-
στικών γαντιών, ανάγκασαν πολλούς κατα-
σκευαστές να αναστείλουν τις εργασίες τους 
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Στη χώρα υπάρχουν επίσης, εργοστάσια που 
εξυπηρετούν τους κατασκευαστές ημια-
γωγών, όπως η STMicroelectronics και η 
Infineon στην Ευρώπη, καθώς και μεγά-
λες αυτοκινητοβιομηχανίες, ανάμεσά τους η 
Toyota Motor Corp και η Ford Motor Corp.
Η STMicroelectronics ανακοίνωσε τον Ιού-
λιο ότι αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία 
του εργοστασίου της στηn Μαλαισία, ενώ 

η Infineon ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η 
εταιρεία δέχθηκε ισχυρό οικονομικό πλήγ-
μα λόγω των αναστολών εργασίας στο ερ-
γοστάσιό της στηn Μαλαισία.
Τον ίδιο μήνα, η Ford Motor Corp επεσήμα-
νε ότι αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία 
του μεγαλύτερου εργοστασίου της στις ΗΠΑ, 
λόγω ελλείψεων σε ημιαγωγούς που προ-
κλήθηκαν από την επιδημία στηn Μαλαισία.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο των 
εργοστασίων της, η κυβέρνηση της Ταϊλάν-
δης υιοθέτησε μέτρα “φούσκας και κλεισί-
ματος”, βάσει των οποίων τα επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα στέλνονταν για θεραπεία και 
οι στενές τους επαφές απομονώνονταν από 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Όμως, τους τελευταίους μήνες, αρκετές εται-
ρείες αναγκάστηκαν να αναστείλουν για ένα 
διάστημα τη λειτουργία τους, για να προχω-
ρήσουν σε απολυμάνσεις των χώρων μετά 
τον εντοπισμό κρουσμάτων, όπως η Charoen 
Pokphand Foods, η Thai Plastic Industrial, 
και η Soomboon Advance Technology.
Τον Ιούλιο, η Toyota σταμάτησε την παρα-
γωγή αυτοκινήτων σε τρία από τα εργο-
στάσιά της στην Ταϊλάνδη, λόγω ελλείψεων 
εξαρτημάτων.
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> UNICAJA
ΑΠΟΛΥΕΙ ΤΟ 15%  
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ  
ΤΟ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ

Στην περικοπή περισσότερων από 1.500 θέ-
σεις εργασίας, ήτοι περίπου του 15% του 
προσωπικού της, καθώς και στο κλείσιμο 
άνω του ενός τετάρτου των καταστημάτων 
του δικτύου της, σχεδιάζει να προχωρήσει η 
ισπανική τράπεζα, Unicaja, σε μια προσπά-
θεια να συμπιέσει τα κόστη μετά την εξαγο-
ρά της τράπεζας, Liberbank.
Συγκεκριμένα, η Unicaja, η οποία έκλεισε το 
deal με την Liberbank έναντι €763 εκατ., στο 
τέλος του Ιουλίου, δημιουργώντας την πέ-
μπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας βάσει 
assets, ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 1.513 
υπαλλήλους της. Επιπλέον, η τράπεζα σχε-
διάζει να κλείσει 395 υποκαταστήματά της.

Σημειώνεται ότι μετά το deal με την 
Liberbank, η Unicaja βρέθηκε με 9.700 
εργαζόμενους και συνολικό δίκτυο 1.400 
καταστημάτων.

15.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Οι ανακοινώσεις της Unicaja έρχονται μετά 
από παρόμοιες κινήσεις από άλλες ισπανικές 

τράπεζες, όπως η Caixabank, η BBVA και η 
Sabadell. Συνολικά, οι ισπανικές τράπεζες 
θα περικόψουν πάνω από 15.000 θέσεις ερ-
γασίας, στην προσπάθεια τους να προσαρμο-
στούν στην εποχή του online banking.
Πάντως, όπως σημειώνει το Reuters, με 
βάση προηγούμενες διαπραγματεύσεις με 
τα συνδικάτα, ο τελικός αριθμός των απολύ-
σεων ενδέχεται να είναι μικρότερος. 

> ΒΡΕΤΑΝΙΑ
NEXT: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η πρόσληψη εργαζομένων από το εξωτερικό και 
η καταβολή ενός “φόρου βίζας” αποτελούν ίσως, 
τη μόνη λύση στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
στην Βρετανία, σύμφωνα με τον Chief Executive της 
Next, λόρδο Wolfson.
Σύμφωνα με το BBC, η Next έχει προειδοποιήσει 
για πιέσεις στο εργατικό δυναμικό σε αποθήκες και 
εργασίες logistics.

“ΦΟΡΟΣ ΒΙΖΑΣ”
Ο λόρδος Wolfson εκτιμά πως, οι επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό από το 
εξωτερικό με την ειδική βίζα εργασίας για "ταλέ-
ντα" και "ικανότητες" που χρειάζονται και δεν βρί-
σκουν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Για να γίνει ανταγωνιστική η αγορά, τονίζει, οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν έναν "φόρο βί-
ζας” για κάθε εργαζόμενο που φέρνουν από το εξω-
τερικό, που θα ανέρχεται στο 7% του μισθού.
Με αυτό τον τρόπο, θα διασφαλίζεται πως θα υπάρ-
χει ένα σύστημα που θα επιτρέπει να εισέρχονται 
στην χώρα ταλέντα, “χωρίς να χάνονται ευκαιρίες 
για τους Βρετανούς εργαζόμενους”.
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> IMPERIAL BRANDS
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σε τροχιά, για να πετύχει τις προβλέψεις κερ-
δοφορίας της για το σύνολο της χρήσης, ανα-
κοίνωσε ότι βρίσκεται η Imperial Brands 
Plc, κυρίως χάρη στις υψηλότερες τιμές των 
τσιγάρων και στις μικρότερες απώλειες στις 
δραστηριότητες των προϊόντων επόμενης 
γενιάς.
Στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 
30 Σεπτεμβρίου, οι συνολικοί όγκοι καπνού 
ήταν αντίστοιχοι των εκτιμήσεων, αν και η 
εταιρεία, που παράγει τα τσιγάρα Gauloises 
και West, εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα λει-

τουργικά κέρδη στη μονάδα καπνού θα είναι 
ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Την ίδια ώρα, η κερδοφορία της έχει συ-
γκρατηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως 
οι υψηλότερες επενδύσεις στις πέντε πρώτες 
αγορές τσιγάρων. Τα καθαρά οργανικά έσο-
δα του ομίλου αναμένεται να αυξηθούν κατά 
1%, για το σύνολο της χρήσης, σε σταθερή 
νομισματική βάση. 

> LUFTHANSA
ΙΣΧΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ €2,1 ΔΙΣ.
Την ισχυρή υποστήριξη των επενδυτών, για 
την έκδοση μετοχών €2,14 δισ., έλαβε η γερ-
μανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa – σε 
μια θετική ένδειξη για τις ταξιδιωτικές εται-
ρείες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της πανδημίας.
Η εταιρεία τόνισε ότι η έκδοση τίτλων καλύ-
φθηκε κατά 98,36% από τους επενδυτές.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕΡΟΣ  
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για να απο-
πληρώσουν ένα μεγάλο μέρος της κυβερνη-

τικής διάσωσης των €9 δισ., που έλαβε πέ-
ρυσι η αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να 
επιβιώσει εν μέσω της πανδημίας, που οδή-
γησε στο να αποκτήσει συμμετοχή στον όμι-
λο το Οικονομικό Ταμείο Σταθεροποίησης. 

> NVIDIA
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ  
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ  
ΤΟ DEAL $54 ΔΙΣ. 
ΜΕ ΤΗΝ ARM

Παραχωρήσεις για να ολοκληρώσει τη 
συμφωνία εξαγοράς $54 δισ. με τη βρε-
τανική κατασκευάστρια τσιπ, Arm, προ-
σέφερε στις αντιμονοπωλιακές Aρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η Nvidia. Σύμφω-
να με το Reuters, οι αρχές της ΕΕ είχαν 
θέσει προθεσμία για την αποστολή διαβε-
βαιώσεων από την εταιρεία μέχρι τις 27 
Οκτωβρίου.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ
Η συμφωνία είχε πυροδοτήσει ανησυ-
χίες στη βιομηχανία ημιαγωγών σχετικά 
με το αν η Arm θα μπορούσε να παρα-
μείνει ουδέτερος παίκτης που αδειοδο-
τεί πνευματική ιδιοκτησία σε πελάτες και 
αντιπάλους.
Η Nvidia έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει 
την Arm ως ουδέτερο προμηθευτή τε-
χνολογίας, καθώς στοχεύει στην εξάλει-
ψη των ανησυχιών από πελάτες, όπως η 
Qualcomm, η Samsung Electronics και 
η Apple.
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> NETCOMPANY
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ INTRASOFT

> BnREAL ESTATE
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με ανακοίνωσή της η Netcompany επιβε-
βαιώνει τις διαπραγματεύσεις για την εξα-
γορά της Intrasoft International. Όπως επι-
σημαίνει ο δανέζικος όμιλος, "εξετάζει μια 
πιθανή συναλλαγή", που εμπλέκει την από-

κτηση της ελληνικής εταιρείας. Ως είθισται, 
προσθέτει ότι, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαι-
ότητα ότι θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, 
καθώς και ότι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, 
αν και όταν, είναι απαραίτητο. 

IN BRIEF - OMIΛΟΣ NETCOMPANY
Έδρα: Δανία

Εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ  
της Κοπεγχάχης

Εταιρείες: 18 
Προσωπικό: 3.000 άτομα

Γραφεία: Μεγ. Βρετανία, Νορβηγία,  
Ολλανδία, Πολωνία,Βιετνάμ
Τζίρος 2020: €388,57 εκατ.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη, συνεργαστεί με 
την Intrasoft International, δεδομένου ότι 
διατηρεί συνεργασία μαζί της στην Δανία, 
όπου έχουν αναλάβει από κοινού έργα του 
Δημοσίου.

> HERTZ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ο ΠΡΩΗΝ CEO  
ΤΗΣ FORD
Τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Ford, 
Mark Fields, όρισε ως προσωρινό Διευθύνο-
ντα Δύμβουλό της η Hertz Corp.
Στην Ford, ο Fields διαδέχτηκε τον Alan Mulally 
ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Νο2 
αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας το 2014. 
Απομακρύνθηκε το 2017 και αντικαταστάθη-
κε από τον Jim Hackett. Ο Fields προσχώρησε 
στο διοικητικό συμβούλιο της Hertz τον Ιούνιο. 
Είναι, επίσης, μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου της Qualcomm και ανώτερος σύμβουλος 
της TPG Capital. Στη Hertz, ο Fields διαδέχεται 
τον Paul Stone, ο οποίος γίνεται Πρόεδρος και 
Διευθυντής επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η εται-
ρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Mark Fields, 
προσωρινός 
CEO, Hertz

Πιο κοντά στη διενέργεια διεθνούς διαγω-
νισμού βρίσκεται το εγχείρημα της αναζή-
τησης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγα-
ση όλων των δικαστικών υπηρεσιών του 
Πειραιά. 
Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσα-
κίρη, το project της μεταστέγασης των δι-
καστικών υπηρεσιών Πειραιά εντάχθηκε 
στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτά-
κτων αναγκών, γεγονός που επιτρέπει τη 
χρηματοδότησή του από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Το project, που έχει προϋπολογισμό €17,1 
εκατ., προβλέπει την αγορά ακινήτου επι-
φάνειας 30.000 τ.μ., μέσω δημόσιου διε-
θνούς διαγωνισμού, στον Πειραιά.

ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ
Παλαιότερα σενάρια ήθελαν τη μεταστέ-
γαση των δικαστηρίων Πειραιά, με τίμημα 
€81,5 εκατ., στο κτίριο "Κεράνης" επί της 
Λ. Θηβών, στο Ρέντη. Ακόμη παλαιότερα 
και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2018, 
οι πληροφορίες ήθελαν να δρομολογείται 
προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου 
Πειραιά, Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δι-

καστικών Κτιρίων και της εταιρείας, Κτιρι-
ακές Υποδομές (ΚτΥπ ΑΕ), ως φορέα υλο-
ποίησης του έργου, για τη μεταστέγαση των 
δικαστηρίων από την οδό Σκουζέ στο κτί-
ριο της πρώην Ραλλείου, στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου, δίπλα από το Δημοτικό Θέ-
ατρο. Εν τέλει, προκρίνεται η λύση της εύ-
ρεσης ακινήτου κατάλληλου για τη μεταστέ-
γαση των δικαστηρίων. 
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> ΙΚΕΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Στη μεταφορά περισσότερης παραγωγής στην 
Τουρκία, σχεδιάζει να προχωρήσει ο σουηδι-
κός κολοσσός επίπλων, IKEA, ώστε να ελαχι-
στοποιήσει τα προβλήματα με τις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και το αυξημένο κόστος 
αποστολής, όπως δήλωσε στο Reuters ο επι-
κεφαλής Οικονομικός Διευθυντής της εταιρεί-
ας για την Τουρκία, Kerim Nisel.

Τα προϊόντα, που αναμένει να κατασκευάσει 
και στη συνέχεια να εξάγει από την Τουρκία, 
αποστέλλονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες μίλια 
από την Ανατολική Ασία στην Μέση Ανατολή ή 
τις ευρωπαϊκές αγορές.
Η εταιρεία διαθέτει επτά καταστήματα στην 
Τουρκία και ήδη, εξάγει τρεις φορές περισσό-
τερο από ό,τι εισάγει στη χώρα. 

> ΙΑΠΩΝΙΑ
ΠΟΥΛΑ ΤΟ 27% ΤΗΣ JAPAN POST  
– ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

Στην πώληση έως και 1,03 δισ. μετοχών της 
Japan Post Holdings, αξίας 952 δισ. γιεν 
($8,52 δισ.) βάσει της τιμής κλεισίματος της 
Τετάρτης, προχωρά η Ιαπωνία, με στόχο την 
άντληση κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση 
των περιοχών που επλήγησαν από τον σει-
σμό και το τσουνάμι του 2011.
Η πώληση θα αντιστοιχεί στο 27% της Japan 
Post Holdings, ανακοίνωσε το ιαπωνικό 
υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση του, 
μειώνοντας το ποσοστό της κυβέρνησης στο 
ένα τρίτο, το οποίο είναι το χαμηλότερο που 
επιτρέπεται από τον νόμο.
Πρόκειται για την τρίτη πώληση μετοχών 

της Japan Post Holdings από την ιαπω-
νική κυβέρνηση. Στις προηγούμενες πω-
λήσεις, η Ιαπωνία άντλησε 3,05 τρισ. γιεν 
($27,31 δισ.). 

Το Horeca Open, 
καθημερινά,  
στο διαδίκτυο 

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

horecaopen.com

Connecting  
Horeca  
Supply Chain
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Η Next.e.GO Mobile SE παρουσίασε το 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο, e.GO Life, κατά 
τη διάρκεια exclusive εκδήλωσης στην 
Αθήνα. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κο-
ντά και να ενημερωθούν για το e.GO Life, 
το οποίο αποτελεί ένα βιώσιμο και αν-
θεκτικό, νέας γενιάς ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο πόλης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
η εταιρεία ανακοίνωσε πως, οι Έλληνες 
καταναλωτές, σύντομα, μπορούν να ξε-
κινήσουν τις προπαραγγελίες για τα e.GO 
Life από το εργοστάσιο της Γερμανίας, 
όπου βρίσκεται ήδη, σε παραγωγή, και 
αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέ-
λος του 2022.
Επιπέλον, η εταιρεία σχεδιάζει να δη-
μιουργήσει ένα διεθνές Customer 
Experience Center και R&D για την 
έρευνα των επιπτώσεων των μπατα-
ριών και του θερμού κλίματος στη χώρα.

"ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ"
Ο Prof. Dr. Ulrich Hermann, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Next.e.GO 
Mobile SE, δήλωσε: "Είμαστε εξαιρετικά 
χαρούμενοι για την έναρξη της πορεί-
ας μας στην Ελλάδα, με την παρουσία-

ση ενός ξεχωριστού ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου πόλης, που ταιριάζει απόλυτα 
στην ελληνική αγορά και τον έντονο τρό-
πο ζωής της, ενώ παράλληλα, θα συνει-
σφέρουμε στην επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας και απαλλαγής από εκπο-
μπές ρύπων".  

> NΕΧΤ.Ε.GO MOBILE SE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ E.GO LIFE

> ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΔΙΠΛΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Διπλή βράβευση απέσπασε ο όμι-
λος ΗΡΑΚΛΗΣ στα Manufacturing 
Excellence Awards 2021 και συγκεκρι-
μένα έλαβε:
• Το χρυσό βραβείο, στην κατηγο-

ρία "Περιβαλλοντική και Ενεργειακή 
Πολιτική", για τις πρωτοβουλίες που 
υλοποιεί για την ταχύτερη μετάβαση 
σε κλιματικά ουδέτερες και κυκλι-
κές κατασκευές

• Το ασημένιο βραβείο, στην κατηγο-
ρία "Στρατηγική για τα ESG", για την 
αφοσίωσή του στη συνεχή βελτίω-
ση των επιδόσεών του σε σχέση με 
το περιβάλλον, την κοινωνία και τη 
διακυβέρνηση

Η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοι-

νωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: "Οι διακρίσεις μας εί-
ναι άρρηκτα συνυφασμένες με την αφοσί-
ωσή μας να κάνουμε πράξη το όραμά μας, 
για ένα πιο βιώσιμο σήμερα και ένα καλύ-
τερο αύριο. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, 

το περιβάλλον και την κοινωνία, δεσμευ-
όμαστε να συνεχίσουμε να συμβάλου-
με στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, ως 
παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας 
και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για 
όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους".

Εύη Ιωαννίδου,  
Διευθύντρια Επικοι-
νωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων, Όμιλος 
ΗΡΑΚΛΗΣ



Από τη Στέλλα Αυγουστάκη, stella@notice.gr

21

> ΟΙΚΟΣ JIMMY CHOO

ΛΑΝΣΑΡΕΙ LIMITED EDITION  
ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ

H Jimmy Choo παρουσιάζει μια limited 
edition συλλογή γυαλιών, για να γιορτά-
σει την 25η επέτειο του oίκου. 
Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από το εμ-
βληματικό, Crystal, μια ξεχωριστή σχεδι-
αστική λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει τη 
μάρκα από το πρώτο της ξεκίνημα, υπο-
γραμμίζοντας την πολύπλευρη ταυτότητα, 
Jimmy Choo.
Αποτελούμενη από δύο μοντέλα γυαλιών 
ηλίου και ένα γυαλιών οράσεως, η συλ-
λογή έχει σχεδιαστεί για τη σίγουρη, λα-
μπερή και εκλεπτυσμένη γυναίκα Jimmy 
Choo, που τολμά να ξεχωρίσει.
Κάθε σκελετός θα διαθέτει επετειακή χά-
ραξη στους βραχίονες και θα παρουσιάζε-
ται σε ειδική συσκευασία, που σηματοδο-
τεί την 25η Επέτειο του Οίκου.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη παγκοσμί-
ως, από τον Οκτώβριο του 2021 σε απο-
κλειστικά καταστήματα οπτικών και τις 
μπουτίκ, Jimmy Choo.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ
KYLA/S
MYA/S
JC317

> NGFL

TΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ PROJECTS ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

Σε ένα διαδραστικό τριήμερο με πολλές 
εκδηλώσεις και κάτω από την ομπρέλα 
του NGFL, σχεδιαστές κοσμημάτων και 
ενδυμάτων, καθώς και εικαστικοί, συμμε-
τέχουν στο 1ο Designers’ Pop Up store, 
στο οποίο, μέσα στις τρεις ημέρες που θα 
διαρκέσει, θα παρουσιάσουν τις δημιουρ-
γίες τους.
Στη γωνία της Ερμού με Πειραιώς, στο Πα-
λαιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στον ημιυπαί-
θριο διατηρητέο χώρο που παρουσιάζει 
και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, 50 σχεδι-
αστές, δημιουργοί ρούχων και αξεσουάρ, 
θα “μιλήσουν” με τις δημιουργίες τους στο 
κοινό της Αθήνας, τηρώντας όλες τις προ-
διαγραφές που ορίζουν τα πρωτόκολλα.
Οι σχεδιαστές έχουν επιμεληθεί 50 κα-
λαίσθητα installations και μέσα σε αυτό 
το εορταστικό τριήμερο, οι επισκέπτες θα 
θαυμάσουν χειροποίητες δημιουργίες για 
την ερχόμενη σεζόν.
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> TECHNOGYM - CHRISTIAN DIOR

DEAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
Η ιταλική εταιρεία κατασκευής οργάνων 
γυμναστικής, Technogym, αποκάλυψε 
ότι προχώρησε σε συνεργασία με τον 
οίκο, Christian Dior, κίνηση που θα 
τη βοηθήσει να προσελκύσει πελάτες 
υψηλότερου οικονομικού προφίλ.
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα πουλήσει 
διαδρόμους, πάγκους άρσης βαρών και 
μπάλες γυμναστικής, με την επωνυμία 
Dior, σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
συμφωνία. Η περιορισμένης έκδοσης 
σειρά θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά 
στα καταστήματα του Dior, παγκοσμίως, 
από τον Ιανουάριο.
Οι πωλήσεις εξοπλισμού γυμναστικής 
για το σπίτι αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, καθώς οι ανησυχίες 
για τον ιό και τα lockdown κράτησαν 
τους καταναλωτές μακριά από τα 
γυμναστήρια.
Η συνεργασία με τον Dior είναι μέρος 
της προσπάθειας της εταιρείας με έδρα 
τη Τσεζένα της Ιταλίας, να διατηρήσει 
τα περιθώριά της εστιάζοντας σε 
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
Η μετοχή της Technogym αυξήθηκε 
κατά 1,5% στο Μιλάνο, με την 
χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να 
φτάνει περίπου στα €2 εκατ.
Τα όργανα γυμναστικής της εταιρείας 
βρίσκονται σε περίπου 80.000 
γυμναστήρια και 500.000 σπίτια σε όλο 
τον κόσμο.
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World’s 50 Best Restaurants 2021: Η ολική επαναφορά  
της σκανδιναβικής κουζίνας στην κορυφή του κόσμου

Κάποιοι θα πουν ότι ήταν αναμενόμενο, το διάσημο ΝΟΜΑ του 
star chef René Redzepi να βρίσκεται από προχτές στην κορυ-
φή της λίστας με τα πενήντα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο: 
έχει ήδη προηγηθεί η βράβευσή του με τρία αστέρια Michelin, 
ενώ η τελευταία του διάκριση  γίνεται από έναν θεσμό που έχει 
δεχτεί μπόλικη κριτική, τα τελευταία χρόνια, για τη μεροληπτι-
κή στάση του υπέρ των ακριβών, ευρωποκεντρικού προσανα-
τολισμού εστιατορίων που ανήκουν και διοικούνται από άντρες.

Όπως και να έχει όμως, το ΝΟΜΑ βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλί 
του βάθρου και κανείς δεν μπορεί να του στερήσει τους πανη-
γυρισμούς μια νίκη που σημαίνει πολλά – φέτος, αποκλείστη-
καν από τη λίστα όλα τα εστιατόρια που είχαν βρεθεί στην πρώ-
τη θέση τα προηγούμενα χρόνια κι αν το ΝΟΜΑ παρέμεινε στην 
κούρσα οφείλεται στο γεγονός πως στη σημερινή του  έδρα με-
τακόμισε το 2018 και αλλάζει το μενού του αρκετές φορές μέσα 
στον χρόνο, οπότε οι πρωτιές των ετών 2010, 2011, 2012 και 
2014 δεν υπολογίζονται. Πλέον, μιλάμε για μια νέα εποχή, η 
οποία φέρει με μεγάλα γράμματα την ένδειξη Noma 2.0. Αυτό, 
βέβαια, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο θα είναι εκτός 
λίστας του χρόνου, εκτός και αν ο René Redzepi κάνει κάτι άλλο 
ή αν οι κανονισμοί του World’s 50 Best Restaurants αλλάξουν 
ξανά. Η πολυαναμενόμενη τελετή απονομής πραγματοποιήθη-
κε στην πόλη Antwerp, στο Βέλγιο και ανέδειξε γενικότερα τη 
σκανδιναβική κουζίνα σε πρωταγωνίστρια, καθώς στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται το Geranium, άλλο ένα βραβευμένο, διάσημο 
και εξίσου επώδυνο για την τσέπη εστιατόριο της Κοπεγχάγης, 
με επικεφαλή chef τον περίφημο Rasmus Kofoed.

Η νέα λίστα των World’s 50 Best Restaurants είναι η πρώ-

τη μετά την πανδημία και καταρτίστηκε με βάση τον κατάλογο 
του 2020, αλλά και τις καινούριες ψήφους που καταχωρήθη-
καν τον περασμένο Μάρτιο, με μια λεπτομέρεια: οι ψηφοφόροι 
μπορούσαν να αλλάξουν την προτίμηση τους αλλά μόνο για τα 
εστιατόρια τα οποία ανήκουν στη δική τους περιοχή. Γεγονός 
πάντως παραμένει ότι εδώ και δέκα εννέα χρόνια που πραγ-
ματοποιείται ο θεσμός κανένα εστιατόριο από την Ασία ή την 
Νότιο Αμερική δεν έχει κατακτήσει την πρωτιά- αυτή παραμέ-
νει ξεκάθαρα προνόμιο της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερι-
κής. Από τον διαγωνισμό απουσιάζει εντελώς και η μέση Ανα-
τολή, αν και πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν το 2022 σχέδια 
δημιουργίας μιας regional list, η οποία να καλύπτει τη συγκε-
κριμένη περιοχή, αλλά και την Βόρεια Αφρική. Δεν εκπροσω-
πείται, επίσης, ούτε η Ινδία που έχει έναν πληθυσμό πάνω από 
1.000.000.000, ενώ η Κίνα έχει μόλις ένα εστιατόριο/εκπρόσω-
πο. Πρόκειται για το Chairman στο Hong Kong, το οποίο κατέ-
χει τη δέκατη θέση φέτος.

Στο top 50 περιλαμβάνονται τέσσερα εστιατόρια με επικεφα-
λής γυναίκες σεφ, ένα λιγότερο από πέρυσι μετά την αποχώ-
ρηση της σεφ Daniela Soto-Innes από το Cosme του Enrique 
Olvera, στη Νέα Υόρκη. Ορισμένοι χώροι, φυσικά, έχουν συνι-
διοκτήτες γυναίκες, όπως για παράδειγμα το SingleThread στο 
Healdsburg, CA και το Atomix στη Νέα Υόρκη. Ξεχώρισαν, πά-
ντως, η λαμπερή Pía León από το Περού, η οποία αναδείχθηκε 
σε World’s Best Female Chef και η σπουδαία Dominique Crenn 
που τιμήθηκε δικαίως με το βραβείο  Icon Award.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα εδώ: www.theworlds50best.com/
list/1-50

https://www.theworlds50best.com/list/1-50
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