
Καθώς η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών απορριµµάτων έχει αυξηθεί σηµαντικά τις 
τελευταίες δεκαετίες και µε τα πλαστικά σκουπίδια να αποτελούν το 60-80% των απορ-
ριµµάτων που έχουν αποτεθεί στη θάλασσα, η προώθηση της χρήσης βιοδιασπώµενων 
πλαστικών µοιάζει µονόδροµος.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, οδηγώντας τις εξελίξεις του κλάδου, παραµένει στο πλευρό 
όλων των περιβαλλοντικά υπεύθυνων εταιρειών που επιθυµούν να αποκτήσουν τα 
σχήµατα πιστοποίησης της βιοαποικοδοµισιµότητας και της κοµποστοποιησιµότητας 
των πλαστικών. Το OK Compost και οι υποκατηγορίες του, είναι το πλέον αναγνωρι-
σµένο παγκόσµιο σύστηµα πιστοποίησης βιοπλαστικών.

Ενηµερωθείτε κι εσείς σήµερα! www.tuvaustriahellas.gr

TÜV AUSTRIA Hellas
Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr 

Όταν η φύση, σας λέει ΟΚ!
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2013

*Του Ιωάννη Σταυρόπουλου

Το ΣτΕ με πρόσφατη απόφασή του (320/2020) 
έλυσε, μέσω πιλοτικής δίκης, ένα ακόμα αμφι-
λεγόμενο ζήτημα. Αυτό της δεσμευτικότητας, 
έναντι του φορολογικού ελέγχου, του φορο-
λογικού πιστοποιητικού,  που χορηγήθηκε τα 

έτη 2011, 2012 και 2013 από ιδιώτες νόμιμους 
ελεγκτές. Ειδικότερα, κατά το ΣτΕ:

Ο έλεγχος ιδιωτών ελεγκτών δεν μπορεί να 
λειτουργεί ως νόμιμο υποκατάστατο του 

ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης
Σε ιδιώτες που διαθέτουν τα αναγκαία προσό-
ντα και εξειδίκευση μπορεί όμως να ανατίθε-
νται καθήκοντα συλλογής, επεξεργασίας και 

εκτίμησης στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν αποκλείεται ο επανέλεγχος της Φορολογι-

κής Διοίκησης
Ο τελευταίος μπορεί να προβλέπεται ότι 
ασκείται εντός ευλόγου χρόνου (μετά την 

πάροδο του οποίου θεωρείται ότι έχει 
επέλθει περαίωση), εκτός από τις περιπτώσεις 

σοβαρής φοροδιαφυγής, όπου πρέπει να 
τηρείται ο προβλεπόμενος στο νόμο χρόνος 

παραγραφής
Η Υπουργική Απόφαση 1159/2011, η οποία 

για τα έτη 2011, 2012 και 2013, προέβλεπε ότι 
σε περίπτωση φορολογικού πιστοποιητικού 
χωρίς επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις η σχετική 
χρήση θεωρείται περαιωμένη μετά πάροδο 

18 μηνών από την έκδοση αυτού, είναι νόμιμη 
αφού έτυχε μεταγενέστερης νομοθετικής 

κύρωσης.
Εν κατακλείδι για όσες περιπτώσεις έχει 
εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από 

ορκωτούς ελεγκτές για τα έτη 2011, 2012 και 
2013 χωρίς παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις και 

δεν διενεργήθηκε έλεγχος από τη φορολογική 
αρχή εντός 18 μηνών (εξαίρεση σε ειδικές 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής) τα έτη θα πρέπει 
να θεωρούνται περαιωθέντα.

Η παραπάνω απόφαση συμβάλλει αναμ-
φισβήτητα στην εδραίωση της ασφάλειας 

δικαίου συμπλέοντας, προς την ορθή 
κατεύθυνση που έχει ήδη ακολουθήσει το 

ανώτατο δικαστήριο, με μια σειρά πρόσφα-
των αποφάσεών του.

*Ο Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι Δικηγό-
ρος, Διευθύνων Εταίρος στη Δικηγορική 
Εταιρεία Σταυρόπουλος & Συνεργάτες, 

www.stplaw.com

Opinion

Στα χέρια των συμβούλων της Εθνικής 
τράπεζας – της Morgan Stanley και της 
Goldman Sachs – θα είναι σήμερα οι δε-
σμευτικές προσφορές για την Εθνική 
Ασφαλιστική και όπως όλα δείχνουν, αυτή 
τη φορά η διαδικασία πώλησης της θυγα-
τρικής της ΕΤΕ μπαίνει στην τελική φάση. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μνηστήρες 
θα είναι τρεις:
• CVC Capital • Fosun • Varde Partners

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ €600 ΕΚΑΤ. Ο 
ΠΗΧΗΣ
H διοίκηση Μυλωνά έχει βάλει τον πήχη 
των προσφορών πάνω από τα 600 εκατ. 
ευρώ, κυρίως λόγω των καλών επιδόσεων 
της ασφαλιστικής

Το business plan της περιόδου 2018-2023 
προβλέπει ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα πε-
τυχαίνει ετήσιο ρυθμό αύξησης εργασιών 
12% και μείωσης κόστους 1%.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ
3 ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ
FOSUN
Το ενδιαφέρον της κινεζικής Fosun χρο-
νολογείται από το 2017 – δηλαδή από τις 
πρώτες …απόπειρες πώλησης της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής. Κατέχει τη μεγαλύτερη 
ασφαλιστική εταιρεία της Πορτογαλίας, 
την Fidelidade και έχει αποκτήσει απέκτησε 
πλειοψηφικό ποσοστό στη Λατινοαμερικα-
νική ασφαλιστική εταιρεία La Positiva και 

εξετάζει, σύμφωνα 
με πληροφορίες, 
πλαίσιο συνερ-
γιών με τη βελγική 
Ageas.

CVC CAPITAL
Το CVC Capital 
Partners, ένα από 
τα μεγαλύτερα private equity funds, που 
δραστηριοποιείται σε Γαλλία, Βρετανία, 
αλλά και στη χώρα μας, μέσω της Hellenic 
Healthcare Group, που έχει αγοράσει τα 
νοσοκομεία Metropolitan, πρώην ΙΑΣΩ 
General και το νοσηλευτήριο Υγεία, είναι 
ένας πολύ ισχυρός διεκδικητής. Το ενδεχό-
μενο η πρόταση εξαγοράς να «κολλήσει» 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς είναι 
και πάροχος και αποδέκτης νοσοκομειακών 
υπηρεσιών, μάλλον δεν ανησυχεί τη διοί-
κηση της ΕΤΕ. Κι αυτό γιατί, όπως σημει-
ώνουν στελέχη της τράπεζας, η Επιτροπή 
έχει τη δυνατότητα να επιβάλει συγκεκρι-
μένους όρους, ώστε να μην παραβιάζονται 
οι κανόνες ανταγωνισμού. 

VARDE PARTNERS
Το Varde Partners έχει ισχυρή παρουσία 
στο real estate, μέσω της συμμετοχής του 
- κατά 56,6% - στην Trastor ΑΕΕΑΠ και στη 
Lamda Malls.

Άρτεμις Σπηλιώτη

> ΕΤΕ
ΣΉΜΕΡΑ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΘΝΙΚΉ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Παύλος Μυλωνάς, CEO, ΕΤΕ

DATA-2019
(σε εκατ. ευρώ)

Κέρδη: 80
Ασφαλιστήρια: 

780
Μερίδιο αγοράς: 

18% 
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Η Crowe Global (Crowe) ανακοίνωσε τα ετή-
σια οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, 
σημειώνοντας αύξηση εσόδων για 8η συνε-
χή χρονιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο 
κύκλος εργασιών του παγκόσμιου δικτύου 
ανήλθε στα $4.4 δις, σημειώνοντας αύξηση 
κατά σχεδόν 4% - εξαιρώντας την επίδραση 
συναλλάγματος. Η επίδοση αυτή έρχεται να 
ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ολοένα 
και αυξανόμενη αναπτυξιακή πορεία του 
8ου μεγαλύτερου δικτύου ελεγκτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο. 

Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά σε όλες τις 
ηπείρους με διψήφια αύξηση εσόδων στη Λ. 
Αμερική και την Αφρική ενώ υψηλή αύξηση 
εσόδων παρατηρήθηκε στη Β. Αμερική και 
την Ευρώπη. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΎΞΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ TAX ADVISORY 
Η συνεχής ζήτηση για την προσέλκυση ταλέ-
ντου παγκοσμίως ήταν μια κύρια τάση που 
έδωσε την ευκαιρία στο δίκτυο της Crowe να 
αυξήσει τα αποτελέσματά της βασιζόμενη 
σε πληθώρα έργων global mobility. Σημα-

ντική αύξηση -άνω του 10%- σημείωσαν τα 
έσοδα στο business unit των φορολογικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και των 
ελεγκτικών υπηρεσιών της Crowe,  αναδει-
κνύοντας την άμεση και αποτελεσματική 
ανταπόκρισή της στις διαρκείς αλλαγές του 
ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και των αυξανό-
μενων αναγκών των πελατών της. Σημειώνε-
ται, ότι μεσούσης της χρονιάς, η Crowe πραγ-
ματοποίησε το λανσάρισμα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών τεχνολογίας και ανθρώπινου δυ-
ναμικού, ενισχύοντας την παρουσία της σε 
ένα μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως.

Ο Παναγιώτης Χ. Αλαμάνος, 
Managing Partner της ΣΟΛ 
Crowe, δήλωσε: 
“Η στρατηγική συνεργασία μας με το δίκτυο 
της Crowe αναπτύσσεται από το 2009 μέχρι 
και σήμερα. Tα αποτελέσματα του δικτύου 
είναι πράγματι εντυπωσιακά, συνυπολογίζο-
ντας την αστάθεια του παγκόσμιου οικονομι-
κού περιβάλλοντος και τον διεθνή ανταγωνι-
σμό. Είμαστε περήφανοι, λοιπόν, να ξέρουμε 
ότι έχουμε συνεισφέρει ως ΣΟΛ Crowe, στις 
επιδόσεις που κατέγραψε το δίκτυο παγκο-
σμίως.
Μάλιστα, οι προσπάθειές μας στοχεύουν 
στην επέκταση του πλαισίου συνεργασίας με 
το δίκτυο της Crowe, σε ένα περιβάλλον όπου 
ο βαθμός εξωστρέφειας και η αναζήτηση ευ-
καιριών ανάπτυξης δημιουργεί την ανάγκη οι 
συνεργάτες και σύμβουλοί μας να κατανοούν 
το παγκόσμιο περιβάλλον και να δημιουρ-
γούν αξία για τους πελάτες μας.
Η προηγούμενη χρονιά ήταν κομβικής 
σημασίας για εμάς, επιλέγοντας να επενδύ-
σουμε στην ανάπτυξή μας κυρίως μέσα από 
την απόκτηση νέου ανθρώπινου δυναμικού 
αλλά την ενδυνάμωση των υφιστάμενων 
συνεργατών μας, καθώς και την ενίσχυση των 
υπηρεσιών μας και τον εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών μας.»

Editorial
Κι όμως ! 
Οι Βρυξέλλες ξύπνησαν !
Έγινε, λέει, χθες έκτακτη τηλεδιάσκε-
ψη των υπουργών Οικονομικών της 
ΕΕ και των στελεχών της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, όπου έγινε μια 
πρώτη καταγραφή των προβλημάτων 
από τον κορονοϊό, σε πανευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο, και - όπως συμ-
φωνήθηκε - τα κοινοτικά όργανα θα 
βρίσκονται σε εγρήγορση, προκει-
μένου να αναλάβουν τις αναγκαίες 
δράσεις.
Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι το 
Eurogroup προτίθεται να χαλαρώσει 
τους αυστηρούς κανόνες δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις.
Όπως δήλωσε μετά τη λήξη της συ-
νεδρίασης ο πρόεδρος της Ευρωο-
μάδας, Mario Senteno, «το πλαίσιο 
των δημοσιονομικών κανόνων μας 
προβλέπει ευελιξία για την αντιμετώ-
πιση ασυνήθιστων γεγονότων εκτός 
του ελέγχου της κυβέρνησης. 
Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή να εφαρμόσει αυτούς τους κανό-
νες και να αξιολογήσει τα αιτήματα 
των κρατών - μελών. 
Συγκεκριμένα, στους κανόνες του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης, η ρήτρα αυτή επιτρέπει μια 
προσωρινή απόκλιση από την πορεία 
προσαρμογής, διατηρώντας παράλ-
ληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότη-
τα. Αυτή η ρήτρα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί, στο βαθμό που απαιτείται, 
εφόσον αποδεικνύεται ότι οι πρό-
σθετες δαπάνες συνδέονται με το 
ασυνήθιστο συμβάν και εάν είναι 
μόνο προσωρινού χαρακτήρα».
Θέλω, αλλά δεν θα σχολιάσω κάτι 
άλλο.
Δικό σας !
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος Νώτης,
nectarios@notis.gr

> Η Crowe Global σε τροχιά ανάπτυξης για 8η συνεχή χρονιά
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ $4.4 ΔΙΣ 
ΣΉΜΕΙΏΝΟΝΤΑΣ ΑΥΞΉΣΉ ΚΑΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 4% 

Παναγιώτης Χ. Αλαμάνος, Managing Partner, ΣΟΛ Crowe
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Η Huawei θα κατασκευάσει εργοστάσιο 
στη Γαλλία, ανεξάρτητα από την απόφα-
ση της κυβέρνησης για το εάν θα χρησι-
μοποιήσει τον εξοπλισμό της ή όχι σε 
ένα νέο δίκτυο 5G, δήλωσε υψηλόβαθμο 
στέλεχος του κινεζικού τηλεπικοινωνια-
κού κολοσσού. Η μεγαλύτερη στον κόσμο 
εταιρία κατασκευής τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού ανακοίνωσε την περασμένη 
εβδομάδα ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει 
μεταποιητική μονάδα στη Γαλλία, για να 
περιορίσει τις ανησυχίες που έχουν δημι-
ουργηθεί διεθνώς από τις αμερικανικές 
κατηγορίες ότι το Πεκίνο μπορεί να χρη-

σιμοποιήσει τον εξο-
πλισμό της Huawei για 
κατασκοπεία.

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
5G
Ο όμιλος, που εδρεύει 
στη Σεντζέν και αρνεί-
ται ότι ο εξοπλισμός 
του θέτει κίνδυνο για 

την ασφάλεια, βρίσκεται στο επίκεντρο 
της επίθεσης, που εξαπολύουν οι ΗΠΑ 
εναντίον της Κίνας για την τεχνολογία κι-
νητής τηλεφωνίας 5G. Η Ευρώπη έχει γίνει 
βασικό πεδίο μάχης σε αυτό και η γαλλι-
κή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας εξετάζει 
εξοπλισμό 5G, συμπεριλαμβανομένου 
αυτού από τη Huawei, για να τον χρησι-
μοποιήσει στο νέο δίκτυο 5G της Γαλλίας. 
Η Huawei ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 
€200 εκατ. στην πρώτη φάση κατασκευής 
μιας μονάδας, της οποίας η ακριβής τοπο-
θεσία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ΟΠΑΠ αποτελεί μια από τις 20 εταιρείες, 
που εντάσσονται στην ομάδα των The Most 
Sustainable Companies in Greece 2020. Οι 
εταιρείες που συγκαταλέγονται στη λίστα των 
κορυφαίων, για τον τομέα της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης στη χώρα μας, αξιολογήθηκαν με βάση 
σειρά κριτηρίων:
• Sustainability Performance Directory
• Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η αξιολόγηση έγινε από το QualityNet 
Foundation, το οποίο αναδεικνύει τις εταιρεί-
ες, που διατέτουν στρατηγική προσέγγιση σε 
θέματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, τρία προ-
γράμματα ΕΚΕ της εταιρείας απέσπασαν ένα 
χρυσό και δύο ασημένια στα βραβεία Hellenic 
Responsible Business Awards, τα οποία επι-
βραβεύουν τις εταιρείες που προωθούν τις 
αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 

BnSECRET

ΤΣΟΥΝΆΜΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΆΘ

Κεραυνοί έπεσαν στην ΕΥΑΘ, την εισηγ-
μένη εταιρεία ύδρευσης της Θεσσα-
λονίκης. Ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, Νάρκισσος Γεωργιάδης, βρί-
σκεται υπό παραίτηση, επειδή, όπως 
λέγεται, επιχείρησε να παρακάμψει την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης σχε-
τικά με τις αμοιβές του, μεθοδεύοντας 
αναδρομική αύξηση και ειδική κλειστή 
σύμβαση. 
Λέγεται, όμως, επίσης, ότι, εκτός από 
αυτά, η διευθύνουσα σύμβουλος του 
Υπερταμείου, Ράνια Αικατερινάρη, 
που είναι ο βασικός μέτοχος, ζήτησε 
την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής 
συνέλευσης, η οποία θα ορίσει το νέο 
διευθύνοντα, επειδή πληροφορήθηκε 
ότι έγιναν και αναθέσεις έργων σε συμ-
βούλους χωρίς διαγωνισμό.

Σημαντική αύξη-
ση των καθαρών 
κερδών κατέ-
γραψε η Hewlett 
Packard (HP) το 
α’τρίμηνο, συ-
γκριτικά με το 
αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. 
Το ίδιο διάστημα 
η εταιρεία κα-
τέγραψε πτώση 
των εσόδων της.

> HUAWEI
ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΉ ΓΑΛΛΙΑ

> OΠΑΠ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΕ ΚΑΙ 
ΒΙΏΣΙΜΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ

> HEWLETT PACKARD
ΑΥΞΉΣΉ 88,1% 
ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΉ 
Α’ΤΡΙΜΉΝΟΥ

Ντάμιαν Κόουπ,CEO, ΟΠΑΠ

Ren Zhengfei, CEO, Huawei

DATA -
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

(σε δολλάρια εκατ.)
Έσοδα

2020: 6.980
2019: 7.550

Μεταβολή: - 9%
Κέρδη

2020: 333
2019: 177

Μεταβολή: 88,1%
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Συνέχεια στις συναντήσεις με ανώτατα στε-
λέχη πολυεθνικών εταιρείων έδωσε χθες ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποί-
ος συναντήθηκε με τον CEO του Ομίλου της 
Vodafone, Nick Read, στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός 
ζήτησε από τον CEO της εταιρείας να αυξηθούν 
οι επενδύσεις στην Ελλάδα και να συμβάλλει η 

Vodafone στην αντιμετώπιση του brain drain. 
Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από:
• Συνεργασίες της Vodafone με νεοφυείς επι-
χειρήσεις
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Δράσεις για την ψηφιακή εποχή 
• Προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιο-
τήτων

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ €500 ΕΚΑΤ. ΣΕ 
ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
Ο Nick Read διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουρ-
γό, Κυριάκο Μητσοτάκη πως προγραμμα-
τίζει επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές, 
που υπολογίζονται σε €500 εκατ. ευρώ, 
ενώ υπενθύμισε τη διαρκή στήριξη του 
Ομίλου στη νέα γενιά. Ο CEO της Vodafone 
τόνισε πως η εταιρεία εμπιστεύεται την 
ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε στις 
επενδύσεις, που θα λάβουν χώρα. 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΚΎΡΙΑΚΟΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Από τη μεριά του ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπογράμμισε πως η Ελλάδα, χάρη στο 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της 
και τη φιλοαναπτυξιακή της πολιτική προ-
σφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σε εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας και μπορεί να αποτέ-
λεσει τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη 
περιοχή. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:
• Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης
• Ο Προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο 
του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> VODAFONE
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ €500 ΕΚΑΤ. -ΤΙ ΣΥΖΉΤΉΣΑΝ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉΣ 
ΚΑΙ READ

https://www.hotelshow.gr/gr/workshop/78
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> TRASTOR
ΠΛΕΙΟΔΟΤΉΣΕ ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΏΝ ΜΕ 
€17,1 ΕΚΑΤ.

> AT&T
$4 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟ-
ΡΑ ΜΕΤΟΧΏΝ

> SPITOGATOS
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΝΕΟΔΜΉΤΑ

> BRIQ PROPERTIES
ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΟΥ PLAZA HOTEL 
ΣΤΉ ΣΚΙΑΘΟ

Η Trastor ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια συμμετοχής 
της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την 
απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτιρίου γρα-
φείων, ανακηρύχθηκε πλειοδότρια. Σύμφωνα με 
την εταιρεία, «η ολοκλήρωση της υπογραφής του 
συμβολαιόυ απόκτησης τελεί υπό την έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της».

Αυξημένη παραμένει η ζήτηση για αγορά νεόδμη-
των κατοικιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Στην Αθήνα η πλειονότητα προσφοράς νεόδμη-

των καταγράφεται εκτός κέντρου και πιο συγκε-
κριμένα στα :
• Βόρεια Προάστια • Νότια Προάστια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη η πλειονότητα της προσφοράς 
νεόδμητων καταγράφεται ανατολικά της πόλης. 
«Παρατηρούμε μέσα από τα δεδομένα ότι έχουν 
αυξηθεί συνολικά οι αγγελίες νεόδμητων κατοικι-
ών, αλλά και το ότι το ενδιαφέρον για νεόδμητες 
κατοικίες έχει στραφεί σε συγκεκριμένα προάστια 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης», σχολιάζει ο 
CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός και 
προσθέτει πως «το έργο ανάπτυξης του Ελληνι-
κού δείχνει να έχει παίξει ρόλο στην πρωτιά της 
περιοχής, όσον αφορά στην πλειονότητα των νε-
όδμητων κατοικιών».

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών και media, 
ΑΤ&Τ, ανακοίνωσε επιπλέον $4 δισ. 
επαναγοράς μετοχών, ξεκινώντας τον 
Απρίλιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
έρχεται μετά από παρόμοιο πρόγραμ-
μα, που εκτελείται στο τρέχον τρίμηνο. 
Η εταιρεία ανέφερε πως οι αγορές με-
τοχών εντάσσονται στο πλαίσιο του 
σχεδίου για απόσυρση του 70% των 
μετοχών, που εξέδωσε για να χρηματο-
δοτήσει την εξαγορά της Time Warner. 
Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε πως η 
έναρξη των δραστηριοτήτων HBO Max 
παραμένει σε τροχιά έναρξης για τον 
Μάιο.

Στην αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας, 
που έχει στην κατοχή της το ξενοδοχείο «Plaza” 
στην Καναπίτσα της Σκιάθου, προχώρησε στις 3 
Μαρτίου η BriQ Properties. To συμφωνηθέν τίμη-
μα για την αγορά του ξενοδοχείου ανέρχεται σε 
€3,5 εκατ. και η εταιρεία σκοπεύει να το ανακαινί-
σει έως το τέλος του 2020. 

Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Trastor

Δημήτρης Μελαχροινός, CEO, Spitogatos.gr

Randall L. Stephenson, CEO, AT&T

IN BRIEF -ΑΚΙΝΗΤΟ
Ιδιοκτήτρια: Πειραιώς Leasing 

Αξία: €17,1 εκατ.
Τοποθεσία: Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 

αρ. 184 & Ραψάνης

IN BRIEF- ΠΕΡΙΟΧΕΣ- €/τμ
Ελληνικό: 4.163 
Άλιμος: 3.812

Χολαργός: 2.894
Λυκόβρυση: 2.560
Ηλιούπολη:2.630
Βριλήσσια:  2.821
Ηράκλειο: 2.518

Πεύκη: 2.827
Γλυφάδα: 4.534

Αγία Παρασκευή: 2.888

IN BRIEF-ΠΕΡΙΟΧΕΣ- €/τμ
Θέρμη: 1.381

Ευκαρπία: 1.066
Τούμπα: 1.995

Χαριλάου: 2.018
Πυλαία: 1.821

IN BRIEF -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Αστέρια: 3

Δωμάτια: 79
Επιφάνεια: 3.888 τ.μ. 

Πισίνες: 2
Εστιατόριο: 1

Οικόπεδο: 7.135 τ.μ.
Τοποθεσία: Παραλία Καναπίτσας
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Στην κυπριακή αγορά μπαίνει η 
Πουκαμισάς, η οποία δραστηριο-
ποιείται στον χώρο των εκπαιδευ-
τικών φροντιστηρίων. «Η αγορά 
της Κύπρου έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον», αναφέρει στο BnB Daily ο 
Πρόεδρος του Ομίλου Πουκαμισάς, 
Αθανάσιος Πουκαμισάς. Ο ίδιος 
αναφέρει πως «το άνοιγμα στην 
κυπριακή αγορά θα γίνει μέσω 
franchise και ήδη η εταιρεία βρί-
σκεται σε αναζήτηση συνεργατών». 

ΣΤΟΧΕΎΜΕΝΟ 
MARKETING
Κάθε φροντιστήριο του Ομίλου 
αναπτύσσει στρατηγικές προσέλ-
κυσης μαθητών, καθώς καθοδηγεί-
ται συστηματικά από τη Διεύθυνση 
Marketing του Ομίλου στη διαμόρ-
φωση πλάνου τοπικού marketing. 
Παράλληλα, στο επίπεδο της τοπι-
κής διαφήμισης τα μέλη του δικτύ-
ου απολαμβάνουν σημαντικές οικο-
νομίες κλίμακας, καθώς το σύνολο 
του διαφημιστικού υλικού συγκε-
ντρώνεται σε μαζικές παραγγελίες 
και με αυτόν τον τρόπο εξασφα-
λίζουν σημαντικές εκπτώσεις από 

τους προμηθευτές τους.

ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Η Πουκαμισάς ίδρυσε το διαδικτυα-
κό φροντιστήριο. Πρόκειται για μία 
υπηρεσία, που δίνει στους μαθητές 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
τα φροντιστήρια από το σπίτι τους, 
μέσω:
• Η/Υ • Tablet
H υπηρεσία απευθύνεται, κυρίως, 
στους μαθητές που δεν έχουν πρό-
σβαση στις υφιστάμενες μονάδες 
της εταιρείας και οι οποίοι απο-
κτούν ίσες ευκαιρίες μελέτης τόσο 
για το σχολείο, όσο και για τις Πα-
νελλαδικές εξετάσεις. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> REAL ESTATE
ΜΙΣΘΏΤΉΡΙΟ ΣΕ 
ΑΚΙΝΉΤΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ

> ΠΟΎΚΑΜΙΣΑΣ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
2020

Ενοικιαστή αναζητά το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Πα-
ροχών (ΕΤΕΑΕΠ), που ανεβάζει ταχύτητες 
ως προς την αξιοποίηση της κρατικής πε-
ριουσίας του. Ειδικότερα, ο ασφαλιστικός 
φορέας έχει βάλει “ενοικιαστήριο” σε δι-
αμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Κα-
λυψούς 34 στο Παλαιό Φάληρο, που έχει 
επιφάνεια 118,66 τ.μ. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Συγκριτικό πλεονέκτημα της ιδιοκτησίας 
είναι ότι βρίσκεται πλησίον της Λεωφ. 
Αμφιθέας και σε απόσταση λιγότερη των 
550 μ. από το σταθμό Τραμ Αμφιθέας. Η 
διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου είναι 
οκτώ χρόνια, προβλέπεται η δυνατότη-
τα παράτασης μέχρι δύο ακόμη έτη, ενώ 
ως ελάχιστο μηνιαίο ενοίκιο ορίζεται το 
ποσό των 700 ευρώ. Ο πλειοδοτικός δια-
γωνισμός έχει προγραμματιστεί να λάβει 
χώρα την Πέμπτη 23 Απριλίου στα γρα-
φεία του ΕΤΕΑΕΠ στην οδό Φιλελλήνων 
13-15.

Αθανάσιος Πουκαμισάς, Πρόεδρος, Πουκαμισάς

IN BRIEF - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
living room - κουζίνα 
δύο υπνοδωμάτια

λουτρό, W.C.
διάδρομος επικοινωνίας

ημιυπαίθριος χώρος
εξώστες

95,4 τ.μ. επιφάνεια κυρίου χώρου
23,26 τ.μ.. επιφάνεια ημιυπαιθρίου 

χώρου

ΙΝ BRIEF-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Σύνολο: 66

Ιδιόκτητα: 13
Franchise: 53

Γεωγραφική κατανομή
Αττική: 52

Επαρχία: 14



Διαβάστε
σήμερα

στο

EDITORIAL: Ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης

Diageo: Ρίχνει στην αγορά το gin Seedlip και τη βότκα Ketel One Botanical

SECRET RECIPE: Deal ουσίας και όχι εντυπώσεων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Τυρί από γάλα αμυγδάλου & προϊόντα για διαβητικούς και... άλογα

Πήγασος: Τρέχει με διψήφιους ρυθμούς - Στόχος οι νέες γεύσεις Corny Big

Chateau Blanc: Νέα sticks ψωμιού και γεύσεις τάρτας

Αυστραλία: Αύξηση 19% στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων

Για  πληροφορίες/συνδρομές:  210-3634061 www.fnbdai ly .com

Food for thought... every day!

Τ Ο  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο  Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο  N E W S L E T T E R  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Κ Λ Α Δ Ο  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  &  Π Ο Τ Ω Ν
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> GDPR
ΧΑΜΉΛΉ Ή ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΑ 
€700 ΧΙΛ. ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αυξημένη παραβατικότητα παρατηρεί-
ται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγο-
ρά σχετικά με την παραβίαση των προ-
σωπικών δεδομένων από ελληνικές και 
αλλοδαπές επιχειρήσεις.»Στην Ελλάδα 
υπάρχει χαμηλή συμμόρφωση σχετικά 
με τον κανονισμό GDPR συγκριτικά με 
το εξωτερικό» σημειώνει στο FnB Daily 
ο Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος, δικη-
γόρος-Εταίρος στην Andersen Legal. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «η 
συμμόρφωση σε σχέση με αυτήν που 
αναμένονταν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική». Οι λόγοι που εμφανί-
ζεται παραβατικότητα στη χώρα μας, 
σχετικά με την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων ποικίλλουν, ωστόσο 
θα μπορούσε κάποιος να τους εντοπί-
σει σε:
• Μη επιβολή πολλών προστίμων από 
τις αρμόδιες αρχές
• Αυξημένο κόστος κανονιστικής συμ-
μόρφωσης
• Επιλογή της εταιρείας να μετακυλίσει 
το κόστος συμμόρφωσης στο μέλλον

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΟΙ ΠΙΟ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΙ
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χώρα 
μας δυσκολεύονται να συμμορφωθούν 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέ-

τως στις εταιρείες που έχουν εξαγωγι-
κή δραστηριότητα και λειτουργούν στο 
πλαίσιο ομίλου, παρατηρείται αυξημέ-
νη συμμόρφωση. Ο λόγος είναι διττός:
• Διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους 
προκειμένου να συμμορφωθούν κανο-
νιστικά
• Η κανονιστική συμμόρφωση είναι 
απαραίτητη για να συνδιαλαγούν με 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Στη χώρα μας το 2019 επιβλήθηκαν 
πρόστιμα ύψους €700 χιλ. και αφορού-
σαν στην παραβίαση της νομοθεσίας 
περί προστασίας των προσωπικών δε-
δομένων.

INFO
(σε χιλ. ευρώ)

Ελεγκτικολογιστική εταιρεία
Πρόστιμο: 150 

Παραβάση: Αρχής νομιμότητας και διαφά-
νειας

Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας
Πρόστιμο: 200 

Παράβαση: Αρχής προστασίας  δεδομένων 
Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας

Πρόστιμο:  200 
Παράβαση: Αρχής ακρίβειας και προστασίας 

δεδομένων

Προμηθευτής καυσίμων πλοίων
Πρόστιμο: 150 

Παράβαση: Παράνομη πρόσβαση και αντι-
γραφή server

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΎΡΩΠΗ
Στην Ευρώπη παρατηρείται μεγαλύ-
τερη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό περί προστασίας των προ-
σωπικών δεδομένων, συγκριτικά με 
την Ελλάδα. Αυτό οφείλεται και στο 
γεγονός πως έχουν επιβληθεί υψηλά 
πρόστιμα σε διάφορες χώρες της Ευ-
ρώπης.

INFO
(σε εκατ. ευρώ)

Πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών
Χώρα: Γαλλία
Πρόστιμο: 50

Παράβαση: Ανεπαρκής ενημέρωση κατανα-
λωτών

Πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών
Χώρα: Αυστρία
Πρόστιμο: 18 

Παράβαση: Έλλειψη νόμιμης βάσης επεξερ-
γασίας δεδομένων

Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων
Χώρα: Γερμανία
Πρόστιμο: 14,5 

Παράβαση:Έλλειψη νόμιμης βάσης επεξερ-
γασίας δεδομένων

Πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Χώρα: Γερμανία
Πρόστιμο: 9,5 

Παράβαση: Πρόσβαση σε δεδομένα μη 
εξουσιοδοτημένων προσώπων

Πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Χώρα: Ιταλία
Πρόσιμο: 28 

Παράβαση: Μη νόμιμη επεξεργασία δεδο-
μένων

Παροχή αεροπορικών υπηρεσιών
Χώρα: Αγγλία
Πρόστιμο: 205 

Παράβαση:Παραβίαση προσωπικών δεδο-
μένων

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr
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> ΕΚΤ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
TΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΉΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με εμπιστευτική επιστολή ο επικεφα-
λής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
(SSM) της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία,  επιση-
μαίνει τους κινδύνους, που ελλοχεύουν 
για το τραπεζικό από την πανδημία του 
κορονοϊου και καλεί στη λήψη μέτρων, 
ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες.
Στο πλαίσιο αυτό, σταματούν τουλάχι-
στον μέχρι τις 20 Απριλίου όλες οι εκδη-
λώσεις της ΕΚΤ και περιορίζονται όλα τη 
μη απαραίτητα ταξίδια για τους υπαλλή-
λους της και για τα μέλη του εκτελεστι-
κού συμβουλίου.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Ειδικότερα, ο Α.Ενρία στην επιστολή του 
προς τις ελληνικές τράπεζες αναφέρει: 
«Οι τράπεζες σε πληγείσες περιοχές θα 
μπορούσαν να δοκιμαστούν σε ότι αφο-
ρά τη δυνατότητα των εργαζομένων τους 
να εκτελέσουν τις καθημερινές τους ερ-
γασίες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί 
εξαιτίας:
• Ασθένειας
• Ανάγκης φροντίδας συγγενών
• Αδυναμίας των εργαζομένων να εκτε-
λούν τα καθήκοντά τους
Εμπόδια θα μπορούσαν επίσης να προ-
κύψουν εξαιτίας των περιορισμών, που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά τρίτα μέρη 
- προμηθευτές των τραπεζών - να εκτε-
λέσουν κρίσιμες εργασίες για τη λειτουρ-
γία της τράπεζας»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΎΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η EKT εξάλλου, λόγω του ενδεχόμενου 
να αυξηθεί η εργασία από απόσταση, 
καλεί τις τράπεζες να αξιολογήσουν εκ 
νέου και να δοκιμάσουν τις υποδομές 
πληροφορικής, υπό το πρίσμα μια πι-
θανής κυβερνοεπίθεσης και μεγαλύτερη 
εξάρτηση από τις απομακρυσμένες τρα-
πεζικές υπηρεσίες.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΎ ΕΧΟΎΝ 
ΗΔΗ ΛΗΦΘΕΙ
Ηδη πάντως οι ελληνικές τράπεζες λαμ-
βάνουν τα μέτρα τους και πέρα από την 
ενημέρωση προς το προσωπικό, αλλά 
και τους πελάτες τους, μέσω των κατα-
στημάτων – σε αυτά της Αlpha bank για 
παράδειγμα, προβάλλεται συνεχώς στις 
οθόνες βίντεο με οδηγίες προστασίας – 
ενώ στην τράπεζα Πειραιώς, εξ’ αποστά-
σεως μέχρι τις 16 Μαρτίου εργάζονται 
οι υπάλληλοι, που βρίσκονται στον ίδιο 

όροφο με τη συνάδελφο τους που νόση-
σε.

ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 
Φόβους για την κερδοφορία των τραπε-
ζών διεθνώς, λόγω της εξάπλωσης του 
κορονοϊού, εκφράζει η Fitch. Οι αναλυ-
τές του αμερικανικού οίκου αναφέρουν 
ότι η ένταση, η γεωγραφική διασπορά 
και η διάρκεια του κορονοϊού πλήττει 
την οικονομική δραστηριότητα στην 
πρωτογενή αγορά, αυξάνοντας κατακό-
ρυφα τη μεταβλητότητα, γεγονός που θα 
επηρεάσει και τα έσοδα του τραπεζικού 
κλάδου σε διεθνές επίπεδο. 
«Το πλήγμα στην κερδοφορία των τραπε-
ζών δεν αναμένεται να επηρεάσει και τις 
αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, εάν η εξάπλωση του κορο-
νοϊού ανασχεθεί γρήγορα. Ωστόσο, αν 
διαρκέσει η αδυναμία σε επίπεδο εσό-
δων και επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό 
η οικονομική δραστηριότητα, τότε δεν 
αποκλείεται να βρεθούν υπό μεγάλη πί-
εση ακόμη και οι αξιολογήσεις των τρα-
πεζών», αναφέρει η Fitch.

Άρτεμις Σπηλιώτη

Αντρέα Ενρία, επικεφαλής, SSM
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Τα Corporate Affairs Excellence Awards 
2020 (CAEA) ο θεσμός βραβείων Επικοι-
νωνίας και Δημοσίων Σχέwσεων, που δι-
οργανώνεται από τον Τομέα Εταιρικών 
Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρίας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), θέτουν 
για πρώτη φορά στη διαδρομή τους, ειδι-
κά κριτήρια αξιολόγησης. 

υτά τα κριτήρια αφορούν στους απολο-
γισμούς βιωσιμότητας και τέθηκαν σε 
συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο. Η επιτροπή εται-
ρικής υπευθυνότητας, αξιοπιοιεί αυτή τη 
χρονιά τον θεσμικό της ρόλο και υπογρά-
φει τα στοιχεία εκείνα, που ξεχωρίζουν τα 
απτά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών 
εταιρικής υπευθυνότητας των σύγχρονων 
επιχειρήσεων. 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για πρώτη φορά στα CAEA και με στόχο 
την ανάδειξη των μετρήσιμων αποτελε-

σμάτων των ενεργειών Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, δημιουργήθηκε την 
τρέχουσα χρονιά ειδική κατηγορία για τη 
Βράβευση Απολογισμών Βιωσιμότητας. 
Για την αρτιότερη αξιολόγηση θεσπίστη-
καν από την  Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου ειδικά κριτήρια, 
βάσει των διεθνών προτύπων και καλών 
πρακτικών.

Υπενθυμίζεται πως φορείς, επιχειρήσεις, 
εταιρίες και σύμβουλοι επικοινωνίας 
έχουν την ευκαιρία μέχρι και τις 9 Μαρ-
τίου να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην 
κατηγορία της επιλογής τους. 

Παραινέσεις για γρήγορες αλλαγές στα 
διοικητικά συμβούλια της Σταθερές Συ-
γκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), που διαχειρί-
ζεται

• Μετρό 
• Τραμ 
• Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
και Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ), που 
διαχειρίζεται λεωφορεία και τρόλεϊ δέχε-
ται η μητρική τους, ΕΕΣΥΠ ΑΕ, καθώς στο 
υπουργείο Υποδομών χαρακτηρίζουν την 
λειτουργία των κρίσιμων αυτών μέσων 
μαζικής μεταφοράς ανεπαρκή. 
Από την ΕΕΣΥΠ όμως, όχι μόνον δεν φαί-
νεται να υπάρχει διαφορετική άποψη, 
αλλά γίνεται αντιληπτό πως οι αλλαγές 
έχουν δρομολογηθεί και εφαρμόζονται 
πολύ συγκεκριμένες αρχές και βέλτιστες 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΣΎΜΒΟΎΛΙΩΝ
Όλα δείχνουν λοιπόν πως είναι θέμα χρόνου 
οι νέες διοικήσεις, αφού εκτός αυτών, και 
στην πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύ-
θηκε πριν λίγες μέρες, σημειώνεται πως «η 
αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των 
θυγατρικών του ΟΑΣΑ, που είναι αρμόδιες 
για τα λεωφορεία και το μετρό, αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες». 
Η ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με την έκθεση, έχει από 
την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, επιλέξει και το-
ποθετήσει περίπου 65 μέλη διοικητικών συμ-
βουλίων σε επιχειρήσεις που ελέγχει.

> CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ

> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΉΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΣΥ ΚΑΙ ΟΣΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ 
NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ

Food for thought...  every day!

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
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Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota ανα-
κοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων της στην 
Κίνα, στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου 
παγκοσμίως, μειώθηκαν 70,2% τον Φεβρου-
άριο, εξαιτίας του κορονoϊού, ο οποίος έχει 
προκαλέσει στη χώρα το θάνατο περισσότερων 
από 2.900 ανθρώπων. Η Toyota, η πρώτη μεγά-
λη αυτοκινητοβιομηχανία, που ανακοίνωσε τις 
πωλήσεις του Φεβρουαρίου στην Κίνα, δήλωσε 
ότι πούλησε σημαντικά λιγότερα αυτοκίνητα 
τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινή-
των της Κίνας (CPCA), οι συνολικές πωλήσεις 
επιβατικών αυτοκινήτων της Κίνας μειώθηκαν 
89% τον Φεβρουάριο. 

> TOYOTA
ΥΠΟΧΏΡΉΣΑΝ 70,2% ΟΙ ΠΏΛΉΣΕΙΣ ΣΤΉΝ ΚΙΝΑ

Akio Toyoda, CEO, Toyota

> SCHWARZKOPF
ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΔΥΟ ΝΕΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Schwarzkopf Professional λανσάρει δύο 
νέα προϊόντα της premium σειράς περι-
ποίησης μαλλιών, την Oil Ultime.Η συγκε-
κριμένη σειρά είναι ενισχυμένη με έλαια, 
που απορροφώνται εύκολα και διαλύ-
ονται μόνα τους, για την πιο ανάλαφρη 
απόδοση. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει 
φυσικά, καθαρά έλαια. Τα νέα προϊόντα 
είναι:
• Oil Ultime Castor Seed Cleansing Oil
• Oil Ultime Mediterranean Finishing Oil
Η Castor Seed Cleansing Oil περιέχει έλαια 
χωρίς σιλικόνες, δεν είναι λιπαρή και η 
υφή του ελαίου βοηθά στην ομοιόμορφη 
εφαρμογή της. Τέλος, η Mediterranean 
Finishing Oil περιέχει μίγμα φυσικών ελαί-
ων, ενισχυμένο με καθαρά λευκά άνθη 
γιασεμιού και νότες εσπεριδοειδών από 
μοσχολέμονο και πορτοκάλι.

> CPI
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προ-
έβη, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της CPI, που πραγματοποιήθηκε 
χθες και όπου παρέστησαν μέτοχοι οι οποί-
οι εκπροσωπούν το 67,71% του μετοχικού 
κεφαλαίου. Η σύνθεση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου είναι η εξής:
• Χρήστος Παπαθάνος
• Σοφία Τσαδήμα
• Ελένη Πίγκα
• Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

• Αδαμαντία Γαβαλά
• Γιώργος Αθανασιάδης
• Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης
• Κωνσταντίνος Σκούρας
• Αδαμάντιος Καραμάνης 

Επίσης η ΓΣ όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγ-
χου της εταιρείας, τα οποία είναι:
• Κωνσταντίνος Σκούρας
• Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης
• Αδαμάντιος Καραμάνης 

Τ Ο  Κ Α Θ Ή Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 
Ψ Ή Φ Ι Α Κ Ο  N E W S L E T T E R
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Λ Α Δ Ο

Τιμή συνδρομής: 300€ +Φ.Π.Α. / έτος

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι

Τηλ.: 210 363 4061

Πληροφορίες: sales@notice.gr

Δελτία τύπου: media@notice.gr

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης

Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου

Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Αλοίμονος

Εμπορική Διεύθυνση: Κλαίρη Στυλιαρά

Διεύθυνση Λειτουργίας: Εύα Τσιώνη

Digital Art Director: Νικόλας Αθανασιάδης

 IT Support:

IN BRIEF - ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΑ
Φεβρούαριος 2020: 23.800
Φεβρούαριος 2019: 40.507

Μεταβολή: - 70,2%
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                        By
                  Γιώτα       
       Παναγιώτου

Για τα Gastronomy Tuesdays 
τις επιτυχημένες βραδιές γα-
στρονομίας που ξεκίνησαν  το 
καλοκαίρι στο Island, σας έχω 

ξαναμιλήσει. Κι αν το κάνω τώρα, ακόμη 
μια φορά, συμβαίνει γιατί για τους περισ-
σότερους  από εμάς είναι δύσκολο, λόγω 
αυξημένων υποχρεώσεων, να δοκιμάσου-
με τις γευστικές προτάσεις σπουδαίων 
Ελλήνων σεφ, χωρίς να χρειάζεται να 
βρισκόμαστε κάθε φορά ή και ταυτόχρο-
να σε διαφορετικό σημείο της  χώρας.  Τo  
Athénée, διαδέχτηκε το Island κατά τη 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου -σε ότι 
αφορά τη διοργάνωση αυτού του σημα-
ντικού γαστρονομικού event- και υποδέ-

χεται μια φορά το μήνα Έλληνες και διε-
θνείς chef που ετοιμάζουν για το κοινό ένα 
ξεχωριστό μενού.
Τα αστέρια, λοιπόν, που φιλοξενεί  την 
Τρίτη 10 Μαρτίου το  «Gastronomy 
Tuesdays»  είναι οι executive chef Νίκος 
Κωνσταντίνου και ο consultant pastry chef 
Δημήτρης Χρονόπουλος του KENSHŌ 
Boutique Hotel & Villas της Μυκόνου.

Ο Νίκος Κωνσταντίνου σπούδασε μαγει-
ρικές τέχνες στις Η.Π.Α. και αργότερα, 
παρακολούθησε προγράμματα μαγειρι-
κής, σχετικά με την  μεσογειακή κουζίνα 
στην Ευρώπη. Η επιθυμία του να εξερευ-
νήσει διαφορετικές γεύσεις και συστατικά 

Gastronomy Tuesdays 
Στο Athénée ο chef Νίκος Κωνσταντίνου

και ο pastry chef Δημήτρης Χρονόπουλος

1

soposh@notice.gr



Το Menu Degustation της βραδιάς
αποτελείται από τα παρακάτω:

AMUSE BOUCHE

Αφρός πατάτας/Αυγό / Στάκα /Τρούφα
-----

Ταρτάρ Κόκκινης Γαρίδας / Tobiko/Μήλο/
Μάνγκο/ Finger lime

‘’Aπλά’’ Oenops (Π.Ο. ,Μαλαγουζιά-Ασύρτι-
κο-Ροδίτης)

-----
Χτένι / Κοραλλιογενή Καρμπονάρα/Άγρια 
Χόρτα/Μαύρο Σκόρδο / Γαλάκτωμα Αχινού

Oenops Βιδιανό (Π.Ο. Βιδιανό)
-----

Μπακαλιάρος/ Κυκλαδίτικη Ρεβιθάδα/ Μορ-
χέλα

‘’Απλά Oenops Ροζέ
(Π.Ο. Ξινόμαυρο-Λημνιώνα-Μαυρούδι)

-----
Αρνάκι /Μελιτζάνα/ Αγκινάρα/ Gastrique 

ιβίσκου/Ντομάτα κονφί
Οenops XRAW (Π.Ο. Ξινόμαυρο)

-----
The exotic coconut, by Dimitris Chronopoulos

Parfait καρύδας, αρωματισμένο με lime συ-
νοδευόμενο από cremeux yuzu, framboise και 

μάνγκο tartare

‘’Naranja’’ from our signature cocktail list 
(Vodka/coffee/orange/salted caramel/co2)

-----
H μινιατούρα by Dimitris Chronopoulos

Sable pressé με μπισκότο βουτύρου
& διογκωμένο ρύζι με βελούδινη κρέμα

Dulcey αρωματισμένη με tonka

To κόστος του μενού χωρίς κρασί
ανέρχεται  στα 65€

και με wine pairing στα 85€. 

T H E  T R E N D L E T T E R
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Athénée, Boυκουρεστίου 9, Αθήνα, Κρατήσεις: 210-32.51.430       

του κόσμου για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο στυλ μαγειρι-
κής τον έκανε να ταξιδέψει πολύ.  Κατά τη διάρκεια της καριέ-
ρας του εργάστηκε σε γνωστά εστιατόρια του κόσμου, όπως 
το Coya Miami, Above Eleven Bangkok, στην Ταϊλάνδη, κ.α. 
Σήμερα, είναι ο executive chef  της Creative Culinary Services 
Group, εταιρεία παροχής συμβουλών με προηγμένα προγράμ-
ματα μαγειρικής και παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια,  τον 
βρίσκουμε στο πόστο  executive chef  της  KENSHÒ Boutique 
Hotel & Villas στον Ορνό της Μυκόνου.

Ο σπουδαίος Δημήτρης Χρονόπουλος έχει εργαστεί 
ως pastry chef και pastry chef consultant σε πολλά 
αξιόλογα εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα, 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών σε 

βραβευμένα εστιατόρια με αστέρι Michelin. Τα τελευταία χρό-
νια πραγματοποιεί επαγγελματικά σεμινάρια και workshop ζα-
χαροπλαστικής σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ χει λάβει μέρος 
σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές ως καλεσμένος καθώς επί-
σης και ως κριτής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Bake Off Greece.


