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editorial

Οι leaders
του επιχειρείν 

Σίγουρα το 2016 ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία.
Παρά τις αντιξοότητες και στο εσωτερικό αλλά κυρίως στο διεθνές περιβάλλον,
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ομίλων που κατάφεραν να σημειώσουν καλά
οικονομικά αποτελέσματα, να σημειώσουν ρεκόρ και στην παραγωγή, να ξε-
χωρίσουν στον επιχειρηματικό στίβο και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
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κτύων υπερυψηλών ταχυτήτων κινητής και σταθερής τη-
λεφωνίας για τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών. Επίσης, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη
ρευστότητα των επιχειρήσεων, εξασφάλισε δάνειο ύψους
389 εκατ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους από την EBRD για τη
χρηματοδότηση των επενδύσεών του.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ – 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική
αγορά φυσικού αερίου και ανάμεσα
σε άλλα ξεχωρίζει για φέτος η μεγάλη ε-
πένδυση για τη δημιουργία πλωτού
σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη,
προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Το
2016 σε κοινοπραξία με τη γερμανική
Fraport ανέλαβε την εκμετάλλευση 14
περιφερειακών ελληνικών αεροδρο-

μίων για 40 χρόνια. Υπολογίζεται ότι η θυγατρική εταιρεία
Fraport Greece θα δημιουργήσει πάνω από 20.000 θέσεις
εργασίας, ενώ μέχρι το 2020 θα υλοποιηθούν έργα ύψους
330 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια των 40 χρόνων τα έργα θα
ξεπεράσουν το ύψος του 1,4 δισ. ευρώ. H εταιρεία άνοιξε
550 θέσεις εργασίας, με το 1/3 των προσλήψεων να έχει ή-
δη πραγματοποιηθεί.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ –
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μπορεί η Παγκρήτια Συνεταιριστική
Τράπεζα να μην έχει την επιχειρηματι-
κή «αίγλη» άλλων συστημικών τραπε-
ζών, αλλά το γεγονός ότι την επέλεξε
για την επόμενη επενδυτική κίνησή του
στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγο-
ρά ο μετρ των τραπεζικών εξαγορών
Μιχάλης Σάλλας κάτι λέει. Ως στρατη-
γικός μέτοχος πλέον με ποσοστό

21,5% και από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ο
εμβληματικός Έλληνας τραπεζίτης καλείται να οδηγήσει ένα
καράβι που αποτελεί το μεγαλύτερο συνεταιριστικό χρημα-
τοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με:
• Περισσότερους από 83.000 συνεταίρους
• Καταθέσεις 1 δισ. ευρώ (μερίδιο αγοράς στον νομό Η-
ρακλείου άνω του 20%) και δάνεια 1,6 δισ. ευρώ (85%
αυτών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

καθαρή κερδοφορία ενισχυμένη έως και κατά 70%, δηλα-
δή άνω των 76 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 είχε ζημίες 369 ε-
κατ. και πέρυσι κέρδη της τάξης των 45 εκατομμυρίων. Στό-
χος του προέδρου του Ομίλου Ευστάθιου Τσοτσορού και
του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Στεργιούλη είναι
τα ΕΛΠΕ να ενταχθούν στην κορυφαία ομάδα των διυλι-
στηρίων διεθνώς, σε αυτό το 25% των εταιρειών που εγ-
γυάται τη βιώσιμη συνέχιση της λειτουργίας τους αλλά και
την ανάπτυξή τους, θωρακίζοντας έτσι τον Όμιλο μετά από
μία δύσκολη περίοδο που ανάγκασε είκοσι και πλέον διυ-
λιστήρια να διακόψουν λειτουργία.

EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Το 2016 ήταν η αδιαμφισβήτητα η χρο-
νιά του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Ο-
λοκλήρωσε το δεκαετές επενδυτικό
πλάνο, ύψους 600 εκατ. ευρώ, στην Α-
λουμίνιον της Ελλάδος, που γιόρτασε
τα 50 της χρόνια. Η αλουμίνια, που
παράγεται στις μονάδες της Βοιωτίας,
είναι η 3η πιο ανταγωνιστική στον κό-
σμο, με το εργοστάσιό της να αποτελεί

ένα εκ των πέντε που βρίσκονται σε λειτουργία στην Ευρώ-
πη. Η κίνηση ματ όμως του γνωστού επιχειρηματία έγινε
στο τέλος της χρονιάς, καθώς ανακοίνωσε τον μετασχη-
ματισμό του ομίλου με την απορρόφηση όλων των θυγα-
τρικών εταιρειών. Έτσι, προκύπτουν ετήσιες συνέργειες α-
ξίας 20 εκατ. ευρώ, ενώ το νέο σχήμα θα ενδυναμώσει τον
ισολογισμό του, καθώς ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι
μπορεί να φτάσει και τα 1,7 δισ. ευρώ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ – 
ΟΜΙΛΟΣ OTE

Ο ΟΤΕ σημείωσε την καλύτερη τριμη-
νιαία επίδοση της δεκαετίας στο γ΄ τρί-
μηνο του 2016. Παρουσίασε αύξηση
4,5% στα EBITDA του 9μηνου του
2016, ενώ ο καθαρός δανεισμός υπο-
χώρησε περίπου κατά 3,5 δισ. ευρώ
και, από 4,2 δισ. ευρώ που ήταν το
2010, σήμερα ανέρχεται περίπου σε
0,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο Όμιλος

έχει ανακοινώσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,3 δισ. ευρώ
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο την ανάπτυξη δι-

Σ
το ειδικό ένθετο που ετοίμασε και σας παρουσιάζει
η «Α» επιλέχθηκαν 13 ελληνικές εταιρείες που οι
επικεφαλής τους τις οδήγησαν να διακριθούν το
2016. Είναι επιχειρήσεις που έκλεισαν τη χρoνιά
με θετικό πρόσημο σε πωλήσεις και κέρδη, και με

όπλα την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τις επενδύσεις
δημιούργησαν θέσεις εργασίας και πλούτο για τη Ελλάδα.

ΚΑΜΙΛ ΖΙΓΚΛΕΡ, ΝΤΑΜΙΑΝ ΚΟΟΥΠ – 
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εν έτει 2017 η ηγετι-
κή ομάδα της ΟΠΑΠ
Α.Ε. έχει στραμμένα
τα μάτια της στην υ-
λοποίηση του στρα-
τηγικού σχεδιασμού
για το «Όραμα 2020»
ο οποίος βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη. Α-

πώτερος στόχος να γίνει ο ΟΠΑΠ ένας πιο κερδοφόρος
και επιτυχημένος όμιλος, που θα φιγουράρει ανάμεσα σε
«κολοσσούς» των τυχερών παιχνιδιών, ανταποκρινόμενος
κατά προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη μέσω νέων
προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα VLTs σε αποκλει-
στικούς χώρους καθώς και το δίκτυο πρακτόρων ΟΠΑΠ, ε-
νώ σε διάστημα 18 μηνών από σήμερα αναμένεται να το-
ποθετηθούν συνολικά 16.500 παιγνιομηχανήματα σε όλη
την επικράτεια, δίνοντας δημοσιονομική ανάσα στα κρα-
τικά ταμεία (σ.σ. σε 200-300 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα ε-
πιπλέον ετήσια φορολογικά έσοδα), αλλά επιφέροντας κι έ-
να ισχυρό πλήγμα στη μάστιγα του παράνομου τζόγου.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Με υψηλά λειτουργι-
κά κέρδη (ΕΒΙΤDA),
άνω των 700 εκατ.
ευρώ, έκλεισε το
2016 για τα ΕΛΠΕ,
σε μία χρονιά που,
παρ’ ότι τα περιθώ-
ρια κέρδους στον
κλάδο πετρελαίου έ-

χουν μειωθεί κατά 30%, ο Όμιλος αναμένεται να εμφανίσει
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ – 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σε 0,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εισροές
καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς το
τρίτο τρίμηνο του 2016, με τις καταθέ-
σεις να σημειώνουν αύξηση κατά 2%.Τα
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων σε
επαναλαμβανόμενη βάση έφτασαν τα
290 εκατ. ευρώ, για το τρίτο τρίμηνο του
2016, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη χρημα-
τοοικονομικών πράξεων, διαμορφώ-

θηκαν στα 280 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια
και 10% σε τριμηνιαία βάση, όπως επισημαίνεται σε ανα-
κοίνωση της τράπεζας. Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου, ανήλθαν σε
844 εκατ. ευρώ ή 794 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των κερ-
δών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά σε
ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως, έναντι του 9μή-
νου 2015. Για το εννεάμηνο, τα καθαρά αποτελέσματα του
ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν
στους μετόχους, διαμορφώθηκαν σε κέρδος 14 εκατ. ευρώ έ-
ναντι ζημίας 621 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ – 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία στο γ’ τρί-
μηνο του 2016 εμφάνισε κέρδη 23 ε-
κατ. ευρώ έναντι ζημιών 23 εκατ. ευρώ
το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Τα έσοδα
του Ομίλου ανήλθαν σε 563 εκατ. ευ-
ρώ, μειωμένα μόλις κατά 0,6% ενώ τα
λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε
318 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείω-

ση κατά 0,4%. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη α-
νήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,69 δισ. ευρώ το α-
ντίστοιχο διάστημα του 2015.Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρ-
κειας «CET 1» διαμορφώθηκε σε 16,9% και σε 16,3% με
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ενώ τα κεφάλαια αναμέ-
νεται να ενισχυθούν περαιτέρω χάρη στην οργανική κερδο-
φορία και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ - AVIS
Το 2016 ήταν μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά για την Avis.
Σημείωσε ρεκόρ αγοράς νέων αυτοκινήτων με 8.600 οχή-

ματα, που αντιστοιχούν στο 11% των
ταξινομήσεων αυτοκινήτων την περσι-
νή χρονιά, καθιστώντας τον στόλο της
τον πιο σύγχρονο στην Ελλάδα. Ταυτό-
χρονα, οι παραγγελίες αυτοκινήτων για
μακροχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κα-
τά 29%, ενώ αυξημένες κατά 15% ήταν
και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Το
2016 επένδυσε 7 εκατ. ευρώ σε υποδο-

μές και τεχνολογίες για την αναδιάρθρωση του δικτύου της
και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, ενώ το συνο-
λικό επενδυτικό της πλάνο και ο εκσυγχρονισμός του στό-
λου της ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 πέ-
τυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της στα 152,5
εκατ. ευρώ, με ρεκόρ κερδών στα 76,3 εκατ. ευρώ EBITDA
και 19,4 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, αυξημένα κατά 41%
σε σχέση με το 2015. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Αύξηση της κερδοφορίας και βελτίω-
ση των κύριων οικονομικών της μεγε-
θών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη
ΑΕΓΑ στο α΄ εξάμηνο 2016 με την αύ-
ξηση των προ φόρων κερδών να φτά-
νει στο 19,1% στα 5,673 εκατ. ευρώ έ-
ναντι 4,763 εκατ. ευρώ την περίοδο Ια-
νουαρίου – Ιουνίου 2015. Μικρή μεί-
ωση των μικτών ασφαλίστρων και συ-

ναφών εσόδων κατά 1,2%, στα 81,426 εκατ. ευρώ σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σε μια περίοδο
που η παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς εκτιμάται ότι υ-
ποχώρησε κατά περίπου 5%. Διαμόρφωση της καθαρής
θέσης στα 86,043 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18,1% σε
σχέση με την αντίστοιχη της 30/6/2015. Αύξηση του ε-
νεργητικού κατά 9,5% στα 370,138 εκατ. ευρώ, έναντι
337,998 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015. Περαιτέρω ενί-
σχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 263,893 εκατ.
ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 6,1% σε σχέ-
ση με την 30/6/2015.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ –
MOTOR OIL
Εταιρεία με σημαίνοντα ρόλο στον κλάδο της διύλισης πε-
τρελαίου, η Μότορ Όιλ Ελλάς προμηθεύει χρόνια τώρα τις
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αγορές με ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών
προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί
σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες
της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλλη-
λα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης. Το διυλιστήριο μαζί
με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις
εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων α-

ποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συ-
γκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλι-
κτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αρ-
γό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φά-
σμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυ-
στηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγά-
λες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο ε-
ξωτερικό. Επιπλέον, η MOTOR OIL είναι η μοναδική ελ-
ληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.
Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκρι-
μένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Con-
structeur Europeens d' Automobiles, American Petrole-
um Institute) και από τις Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ - 
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

Με αύξηση πωλήσεων στο εσωτερικό
–και σε όγκο και σε αξία–, με αντίστοι-
χο μεγάλωμα του μεριδίου της εταιρεί-
ας στην εγχώρια αγορά, αλλά και εργα-
ζόμενους που πίνουν νερό στο όνομα
του, ο Ανδρέας Καρέλιας «τρέχει» με
απόλυτη επιτυχία από τη θέση του δι-
ευθύνοντος συμβούλου μια εμβλημα-
τική για την ελληνική καπνοβιομηχα-

νία εταιρεία όπως είναι η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.. 
Στο εξωτερικό, τώρα, τα επιχειρηματικά επιτεύγματα είναι
αντιστοίχως καλά με τα σήματα της ΚΑΡΕΛΙΑ να διαγρά-
φουν εξαιρετική πορεία ειδικά στις αγορές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Βαλκανίων. 
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δικαίως συγκαταλέγεται
στους leaders του εγχώριου επιχειρείν, ειδικά αν αναλογι-
στεί κάποιος ότι η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ «αιμοδο-
τεί» σταθερά τα δημόσια ταμεία, εισφέροντας ποσά της τά-
ξης του μισού και πλέον δισεκατομμυρίου ευρώ σε έμμε-
σους και άμεσους φόρους. 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ – 
BOLD OGILVY

Ο επιχειρηματικός κλάδος της διαφή-
μισης είναι από αυτούς που χτυπήθηκε
βάναυσα από τη δημοσιονομική κρίση
που σοβεί στη χώρα εδώ και επτά χρό-
νια. Σε αυτό το απόλυτα δυσμενές κλί-
μα, λαμπρή εξαίρεση αποτελεί η Bold
Ogilvy που κατάφερε όχι απλώς να ε-
πιβιώνει αλλά να μεγεθύνεται, μιας και
ο Όμιλος αριθμεί σήμερα 453 εργαζό-

μενους, όταν το 2008 εργάζονταν στην εταιρεία σχεδόν οι
μισοί (273 άτομα). Αυτό, άλλωστε, οραματίστηκαν στο ξε-
κίνημά τους το 1977 ο Αντώνης Ραψομανίκης, ο Γιάν-
νης Ευσταθιάδης και ο νυν διευθύνων σύμβουλος της ε-
ταιρείας, Θόδωρος Κοτιώνης: να δημιουργήσουν ένα ε-
ταιρικό σχήμα που θα επενδύει στους ανθρώπους! 
Και αν κρίνει κάποιος από την ίδρυση 10 θυγατρικών ε-
ταιρειών, τις πολλαπλές βραβεύσεις και το γεμάτο από βα-
ριά brand names πελατολόγιο της Bold Ogilvy, το στοίχημα
κερδήθηκε και με το παραπάνω.
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δοση και η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης εξαγοράς των
ομολόγων λήξεων 2017, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελ-
τίωση των όρων των δανειακών συμβάσεων, καθώςεπίσης και
της αποπληρωμής και αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρε-
ώσεων συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ εντός του 2016,
συνέβαλαν αφενός μεν στην ισχυροποίηση της χρηματοοικονο-
μικής δομής και στην επιμήκυνση του προφίλ ωρίμανσης των
δανειακών υποχρεώσεων αφετέρου δε, στη μείωση του ετήσιου
χρηματοοικονομικού κόστους το 2017 άνω των 15 εκατ. ευρώ».

Αύξηση μεριδίων αγοράς μέσω ΕΚΟ και ΒΡ
Η ανοδική πορεία των ΕΛ.ΠΕ. κατεγράφη και στην αύξηση
μεριδίων αγοράς στις πωλήσεις μέσω των πρατηρίων Ε-
ΚΟ και ΒΡ, καθώς και στην αύξηση όγκων στις περισσότε-
ρες δραστηριότητες.Για την επόμενη πενταετία έχουν δρο-
μολογηθεί νέες επενδύσεις 1 δισ. ευρώ, ενώ βούληση του
Ομίλου είναι να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε

Σ
ύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Α», η
στρατηγική που υλοποιεί η Διοίκηση του Ομί-
λου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει εκτινάξει τα
λειτουργικά κέρδη σε νέα ιστορικά υψηλά,για
δεύτερη συνεχή χρονιά καιπαρά τη δυσμενή οι-

κονομική συγκυρία. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνεται και το
ρεκόρ παραγωγής σε όγκους διύλισης, ενώ ο Όμιλος ενι-
σχύσει διαρκώςτην εξωστρέφειά του με τις εξαγωγές να α-
νέρχονται πλέον στο 60%. 

Δραστική μείωση του καθαρού δανεισμού
Δραστική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά
περίπου €700 εκατ. μέσα στο 2016, ενώ δεν πέρασε απα-
ρατήρητη από την αγορά και η επιτυχής έκδοση νέου πε-
νταετούς ομολόγου 375 εκατ. ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλό
επιτόκιο 4,875%.

Όπως τόνιζαν στελέχη των ΕΛ.ΠΕ. «η νέα ομολογιακή έκ-

όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και
καινοτόμες υπηρεσίες στον καταναλωτή, αλλά και να εκμε-
ταλλευθεί όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ώστε να ι-
σχυροποιήσει περισσότερο τη θέση του, ως ηγετικός ενερ-
γειακός όμιλος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των συ-
γκεκριμένων στόχων από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ, είναι:

• H αυξημένη εξωστρέφεια με την περαιτέρω ενίσχυση
των εξαγωγών και τη διερεύνηση νέων αγορών λιανικής. 

• H σύναψη σημαντικών συμφωνιών για την προμή-
θεια αργού και προϊόντων πετρελαίου με μεγάλες διεθνείς
εταιρίες – όπως η ιρανική NIOC, η ρωσική Rosneft, η ιρα-
κινή SOMO, η αιγυπτιακή EGPC, αλλά και η Λιβύη όπου
πλέον υπάρχει η δυνατότητα άμεσης προμήθειας.

• H εξισορρόπηση 50% - 50% των προμηθειών από
traders και από πετρελαιοπαραγωγούς.

• Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των βιομηχανικών ε-
γκαταστάσεων.

• Η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξημέ-
νης ευελιξίας. 

• Η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέ-
σματα σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς και 

• Η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των μελλο-
ντικών του αναγκών.

Χρονιά των
ιστορικών ρεκόρ

το 2016

Οικονομικά αποτελέσματα για το 2016 που θα προκαλέσουν αίσθηση
στην εγχώρια και διεθνή αγορά, πρόκειται να ανακοινώσει 
στις 23 Φεβρουαρίου ο μεγαλύτερος Όμιλος της χώρας.
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ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ 
(Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.ΠΕ.)

«Θα είμαστε παρόντες σε όλες 
τις ενεργειακές εξελίξεις»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθη-
γητής Ευστάθιος Τσοτσορός,
μιλώντας στην «ΑΠΟΨΗ» ε-
πεσήμανε:
«Tα ΕΛΠΕ θα εμφανίσουν το
2016 ιστορικό υψηλό στα λει-
τουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) που
θα υπερβούν τα 800 εκατ. ευ-
ρώ, με παράλληλο ρεκόρ πα-
ραγωγής και εξαγωγών, παρά
το δύσκολο διεθνές οικονομικό
περιβάλλον και με το πρόσθετο
υψηλό χρηματοοικονομικό κό-
στος από τις μεγάλες επενδύ-
σεις των 3 δισ. ευρώ τα προη-
γούμενα χρόνια. Προχωρήσα-
με με ιδιαίτερη επιτυχία στη
σταδιακή αποπληρωμή μέρους
των χρεών μας και σε αναχρη-
ματοδότηση των υφιστάμενων.
Οδηγούμε σταθερά το συνολι-
κό κόστος δανεισμού μας κάτω
από 5%. Στόχος των ΕΛ.ΠΕ. εί-
ναι η παραμονή στο 25% της
κορυφαίας ομάδας των διυλι-
στηρίων διεθνώς, που δεν δια-

τρέχουν κινδύνους επιβίωσης. Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια και τις πραγματικές
μεταρρυθμίσεις, αυτές που επιβάλλει η διεθνής αγορά. Προτεραιότητά μας είναι να
διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μείγμα που παρέχουμε στους καταναλωτές, ενι-
σχύοντας τη θέση μας και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και Α-
ΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα είμαστε παρόντες σε όλες τις ενεργειακές εξελίξεις που
συντελούνται στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας».

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ 
(Διευθύνων σύμβουλος ΕΛ.ΠΕ.)

«Είμαστε έτοιμοι για την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων»

Στον στρατηγικό στόχο του Ο-
μίλου για την ανακάλυψη και
παραγωγή Υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα, αναφέρθη-
κε από τη πλευρά του ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης: 
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών για την παραχώρηση
προς έρευνα των τριών χερ-
σαίων περιοχών στη Δυτική
Ελλάδα, όσο και των θαλασ-
σίων οικοπέδων του μεγάλου
γύρου παραχωρήσεων στο Ιό-
νιο, να προχωρήσουμε στις έ-
ρευνες για την αξιοποίηση του
δυναμικού της χώρας σε Υδρο-
γονάνθρακες. Μέσα στο 2018
θα ξεκινήσει η ερευνητική γε-
ώτρηση στον Πατραϊκό, όπου
πλέον έχει επιβεβαιωθεί η ύ-
παρξη του πρωτεύοντος γεω-
λογικού στόχου. Παράλληλα,
με σύγχρονη οπτική επανεξε-
τάζουμε στοιχεία παλαιότερων

ερευνών, που αφορούν και σε άλλες περιοχές. Είμαστε σε διαρκείς συζητήσεις με πε-
τρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς επιδιώκουμε συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς ε-
ταιρίες του κλάδου, εγνωσμένου κύρους».
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Εταιρεία παγκόσμιου επιπέδου
με «Όραμα 2020»

Η
εταιρεία ιδρύθηκε το 1958, έχει τα αποκλει-
στικά δικαιώματα για τη λειτουργία και δια-
χείριση αριθμολαχείων και παιχνιδιών α-
θλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα και κατέ-
χει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμά-

τωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
στη δραστηριότητά της. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ το
2013 έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της
μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εται-
ρείας σε διεθνές επίπεδο. Το Όραμα 2020, που παρουσιά-
στηκε πρόσφατα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εται-
ρείας, Ντάμιαν Κόουπ, είναι να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως

μία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών παγκό-
σμιου επιπέδου, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες: α)
τους πελάτες, β) το ανθρώπινο δυναμικό, γ) το δίκτυο, δ) τα
προϊόντα, ε) τις ψηφιακές - τεχνολογικές δυνατότητες, και
στ) την ισχυρή δέσμευση στην κοινωνία.

Ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των κοινωνικά
υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω του εκτε-
νούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο ε-
πικεντρώνεται στην υγεία, τον αθλητισμό και την απασχό-
ληση, ο ΟΠΑΠ στηρίζει στην πράξη την ελληνική κοινωνία
και τον αθλητισμό, εξυπηρετώντας ουσιαστικές ανάγκες και
υλοποιώντας αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Τρέχουσες εξελίξεις
Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτε-
λέσματα εννεαμήνου 2016 του ΟΠΑΠ στους αναλυτές, ο
CEO Ντ. Κόουπ παρουσίασε τα κυριότερα σημεία της προ-
όδου που έχει επιτευχθεί στις στρατηγικές προτεραιότητες
της εταιρείας. Αυτά είναι:  

• VLTs σε αποκλειστικούς χώρους, καθώς και στο
δίκτυο πρακτόρων ΟΠΑΠ: Στις αρχές Ιανουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας τους σε Χαλάνδρι, Κο-
ρυδαλλό, Αχαρνές και Ελληνορώσων. Αδιαμφισβήτητα
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα και επενδύσεις
στην Ελλάδα και ως εκ τούτου αποτελεί προτεραιότητα της
εταιρείας για το 2017. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα
τοποθετηθούν συνολικά 16.500 VLTs σε όλη τη χώρα ε-
πιτυγχάνοντας έτσι ένα σημαντικό χτύπημα στον παράνομο
τζόγο και επιπλέον ετήσια φορολογικά έσοδα 200-300 ε-
κατομμυρίων ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πρόσκληση

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία
από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. 
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Ο πρόεδρος 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Καμίλ Ζίγκλερ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες που ενδιαφέρο-
νται να επενδύσουν στη λειτουργία Gaming Halls. Παράλ-
ληλα, τα VLTs θα τοποθετηθούν και σε μεγάλο αριθμό πρα-
κτορείων του δικτύου ΟΠΑΠ, αντίστοιχα με το επιτυχημένο
μοντέλο που έχει εφαρμοστεί στην αγγλική αγορά. Ταυτό-
χρονα, θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για τα υπόλοιπα
18.500 VLTs, τη λειτουργία των οποίων θα αναλάβουν,
μέσω διεθνούς διαγωνισμού, παραχωρησιούχοι.

Όπως υπογραμμίζουν από τον ΟΠΑΠ, ο νέος κα-
νονισμός για τα VLTs δημιουργεί ένα πλαίσιο που:
• Διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα έσοδα του κρά-
τους.
• Συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της γάγ-
γραινας του παράνομου τζόγου.
• Στηρίζει και προωθεί τις πλέον σύγχρονες αρχές για το Υ-
πεύθυνο Παιχνίδι.
• Επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας.
1 Virtual Games και υφιστάμενα παιχνίδια: Η συμ-

φωνία με την Inspired είναι σε πλήρη εξέλιξη και η εισα-
γωγή των virtual games στο δίκτυο των πρακτορείων Ο-
ΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος του
δεύτερου τριμήνου του 2017. Τα virtual games θα συνει-
σφέρουν στη συνολική ανάπτυξη των καθαρών εσόδων
(προ εισφορών), βάσει της εμπειρίας από άλλες αγορές,
όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

1 Επένδυση στο δίκτυο – Έρχονται τα SSBTs: Ολο-
κληρώνεται ο σχεδιασμός της εταιρείας για το 2017, ο οποίος
περιλαμβάνει την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής
των πρακτορείων, με στόχο να διευκολυνθεί η εισαγωγή των
VLTs καθώς και άλλων νέων και αναβαθμισμένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου. Μεταξύ αυτών

είναι οι συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών (SSBTs),
μια διαδεδομένη υπηρεσία σε ευρωπαϊκές χώρες.

1 Αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών
δυνατοτήτων: Στον τομέα της τεχνολογίας και της ανα-
βάθμισης του ρόλου της στην εταιρεία, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί
απαρέγκλιτα το σχέδιο δράσης του.  Η διαδικασία Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος (RFI) ολοκληρώνεται και οι σχετικές
αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως τα τέλη
του έτους. Με αυτή την εξέλιξη θα αξιοποιηθούν στο έπα-
κρο οι δυνατότητες της τεχνολογίας στον όμιλο.

1 Διαδίκτυο και ψηφιακές δυνατότητες: Δέσμευση
της εταιρείας είναι να βελτιώσει και να εξελίξει τις διαδι-
κτυακές υπηρεσίες που παρέχει με χρονικό ορίζοντα τα τέ-
λη του 2017 εν όψει και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου στη Ρωσία.

NTAMIAN KOOYΠ
(Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ)

«Περίοδος
σημαντικότατων
αλλαγών το 2017»
«Έχουμε ήδη επιτύχει μεγάλη πρόοδο σε αρκετές από
τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Εισερχόμαστε
σε μια περίοδο σημαντικότατων αλλαγών το 2017
στον ΟΠΑΠ και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε α-
πόλυτα προσηλωμένοι σε όλες τις πρωτοβουλίες που
έχουμε αποφασίσει και υλοποιούμε, με στόχο ο Ο-
ΠΑΠ να καθιερωθεί ως μία εταιρεία ψυχαγωγίας και
τυχερών παιχνιδιών παγκόσμιου επιπέδου».
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η
Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί έναν από τους
πλέον αξιόπιστους ασφαλιστικούς φορείς
στην Ελλάδα. Στα 40 έτη παρουσίας στην ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά έχει διαγράψει μία
διακεκριμένη πορεία, σημειώνοντας αποδό-

σεις που ξεπερνούν τα συνήθη όρια, όπως ενδεικτικά μέσο
όρο αύξησης κύκλου εργασιών κατά 23%, καθαρής θέσης
23,5%, ενεργητικού 25,5%, αποθεμάτων 26% και ανθρώ-
πινου δυναμικού 15,5%. Ειδικότερα, από το 2009 έως και
σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της
κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Κατέχει
τη 2η θέση στον Κλάδο Αυτοκινήτου, την4η θέση στον Κλά-
δο Γενικών Ασφαλίσεων και την 7η θέση σε σύνολο παρα-
γωγής.ΗΕυρωπαϊκήΠίστη είναι εισηγμένηστοX.A., έχει υ-
ψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδε-
νικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και δια-
θέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της
«Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφα-
λαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.  Η εταιρεία, από τα
πρώτα της βήματα το 1977, προσδιόρισε το Όραμά της το ο-
ποίο αποτελεί σταθερό της προσανατολισμό μέχρι και σή-
μερα: Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισμού ο ο-
ποίος θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων,
των εργαζομένων και των επενδυτών του.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Με βασικό στόχο την επίτευξη του Οράματός της, η Ευρω-
παϊκή Πίστη κατόρθωσε να δημιουργήσει μοναδικά χαρα-
κτηριστικά που αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά της α-
πό το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη:
lΕίναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που
κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υ-
πηρεσιών της.
l Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 500.000 α-
σφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των
172 εκ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 283
εκ. € διαβάθμισης ΑΑ-.
lΕίναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που έχει πιστοποι-
ηθεί με το μοντέλο SEEG (Social, Ethics, Environment,
Governance) και έχει διακριθεί με Πλατινένιο Βραβείο Ε-
πιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας από το
Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - EBENGR.
l Βραβεύεται τα έξι τελευταία χρόνια με το βραβείο True

Leaders της ICAP, και είναι μία εκ των 11 επιχειρήσεων,
που λαμβάνουν αυτή την διάκριση ανελλιπώς από την κα-
θιέρωση του θεσμού.
lΑπασχολεί πάνω από 5.000 Ασφαλιστικούς Συμβούλους
και 405 άτομα ως έμμισθο προσωπικό. Δεν έχει προχω-
ρήσει σε μειώσεις αποδοχών του διοικητικού προσωπικού
της ούτε σε απολύσεις. Αντιστρόφως στα τελευταία χρόνια έ-
χει επιβραβεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της με bonus πε-
ρίπου 5,2 εκατ. ευρώ.
lΕίχεεπιλεγείαπότηνΤτΕκαιήτανμεταξύτωντεσσάρωνμό-
νον ασφαλιστικών ομίλων που εκπροσώπησαν την Ελλάδα
στο Πανευρωπαϊκό stress test και βγήκε αλώβητη από αυτήν
τηδοκιμασία, χωρίςνααπαιτηθείκαμίααύξησηκεφαλαίου.
lΔεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Κανείς δεν
είναι και δεν νοιώθει ιδιοκτήτης. Κανείς δεν έχει το 51%
και η αντίληψη «το αφεντικό και οι άλλοι» είναι αποκλεισμέ-
νη. Η εταιρεία αποτελεί κοινοκτημοσύνη εργαζομένων κα-
θώς και 4.000 μετόχων.

Οι παράγοντες που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Πίστη
τη συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι:

1Οι αρχές της: Εντιμότητα, συνέπεια, φιλεργατικότητα και
χρηστή διαχείριση.

2Η φιλοσοφία της: Δίπλα σε κάθε πελάτη της, χωρίς νο-
μικισμούς και δικολαβίστικες ερμηνείες των συμβολαί-

ων της. Το «πληρώνει αμέσως» αποτελεί τρόπο ζωής για ο-
λόκληρο το προσωπικό της εταιρίας.

3Η ικανότητα προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον (τεχνολογικό, οικονομικό, θεσμικό, κοινω-

νικό, πολιτικό κ.ο.κ.).

4Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της α-
πό τον ανταγωνισμό και η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρη-

ματικών συνεργασιών.

5Η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που υπη-
ρετούν την εταιρία και υπηρετούνται από αυτήν, όπως

των Ασφαλισμένων, των Εργαζομένων, των Μετόχων &
της Διοίκησης.

Κρατώντας αλώβητους αυτούς τους παράγοντες δημιουρ-
γίας, προετοιμάζει το μέλλον της έτσι ώστε να δικαιώνει στο
διηνεκές τους ασφαλισμένους της, τους εργαζόμενους και
τους μετόχους της για την επιλογή τους στο πρόσωπό της. 

Ο «true leader» 
της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς
Η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 
500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω 
των 172 εκατομμυρίων ευρώ και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
πάνω από 283 εκατομμύρια ευρώ διαβάθμισης ΑΑ-.

«Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε αποκτήσει συνείδηση και
έχουμε αποδείξεις ότι όλα τα αγαθά που έχουμε αποκτή-
σει και θέλουμε να αποκτήσουμε δημιουργούνται από τον
τρόπο που σκεφτόμαστε και πολλαπλασιάζονται από τον
τρόπο που νοιώθουμε. 

»Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε ένα “Όνειρο”, “να εί-
μαστε κοντά στην κοινωνία των πολιτών, την κοινωνία
των εργαζομένων και την κοινωνία των επενδυτών που
μας στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους, σε όλους μας
και σε κάθε έναν χωριστά σαν να μην έχουμε άλλον”.

»Είμαστε όλοι δεσμευμένοι να το πραγματοποιήσουμε.
Γνωρίζουμε και έχουμε ως απόδειξη την ίδια την πορεία
τηςΕταιρίαςμας, ότι τοΌνειροκαιηπραγματικότηταείναι
ένα και το αυτό και ότι αυτό που τα χωρίζει είναι μόνο ο
χρόνος.  Γί αυτόκαιδενέχουμεκαμίααμφιβολίαγιατηνε-
πίτευξή του. Με τις ίδιες αρχές που μας οδήγησαν στην
σημερινή εξέχουσα θέση μας – Εντιμότητα, Συνέπεια, Φι-
λεργατικότητα, Χρηστή διαχείριση, - και τις ίδιες προϋπο-
θέσεις – απόφαση οριστική και αμετάκλητη, Ατσάλινη Θέ-
ληση, Ακλόνητη Πίστη, Αφοσίωση & Ενθουσιασμό».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(Διευθύνων σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πίστης)

«“Όνειρό” μας να είμαστε κοντά
στην κοινωνία των πολιτών, 
των εργαζομένων και των επενδυτών»

CRI bronze ENG: 

Bronze Βραβείο CR Index
Eben: Platinum 

Βραβείο
Επιχειρηματικής

Ηθικής και

Εταιρικής

Υπευθυνότητας

True Leaders 2015: 
Βράβευση για
6η συνεχόμενη χρονιά
ως «True Leader Εταιρία»
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Σ
χεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα νέων επενδύσεων, συνεχίζει να ε-
στιάζει στη χώρα μας και να αγκαλιάζει τους αν-
θρώπους της. Οι δραστηριότητές του στους το-
μείς της ενέργειας και των κατασκευών ενεργεια-

κών έργων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της δια-
χείρισης αεροδρομίων, των εκθεσιακών και συνεδριακών
κέντρων, της ανάπτυξης ακινήτων και των υπηρεσιών ε-
ξοικονόμησης ενέργειας προσδίδουν μία συνεχώς εξελισ-
σόμενη και ανοδική πορεία. 

Ο Όμιλος Κοπελούζου δημιουργήθηκε το 1973 από τον
Δημήτρη Χρ. Κοπελούζο, ο οποίος σταθερά μέχρι σήμε-
ρα συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και
να επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην ελληνική αγορά,
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια ανάπτυξης
και ενίσχυσης της απασχόλησης. Αυτό έκανε λοιπόν και
τη χρονιά που μας πέρασε, η οποία ήταν μια χρονιά ιδιαί-
τερα κρίσιμη για την εθνική μας οικονομία.

Ο Όμιλος Κοπελούζου έχει μακρόχρονη και αδιάλειπτη
παρουσία στον χώρο της Ενέργειας, στον τομέα του φυσι-
κού αερίου, στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στην κα-

τασκευή και λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών και στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα συμμετέχει στις πλέ-
ον σημαντικές για τη χώρα μας ιδιωτικές επενδύσεις, ό-
πως είναι αυτή της παραχώρησης των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων.

Φυσικό αέριο
Η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία που πίστεψε και ε-
πένδυσε στην αγορά φυσικού αερίου, προσβλέποντας στο
καθαρό αυτό καύσιμο και εξασφαλίζοντας μεγάλες ποσό-
τητες για την Ελλάδα, είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.
Πρόκειται για την πρώτη μικτή  εταιρεία στην Ευρώπη που
ίδρυσε η GAZPROM, η οποία μέσω της 100% θυγατρικής
της Gazpromexport ελέγχει το 50% των μετοχών τής ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ GAS, με το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας να ελέγχεται από τον Δημήτριο Χρ.
Κοπελούζο. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της ε-
μπορίας του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα αλλά
και η δημιουργία υποδομών για τη μεγαλύτερη διείσδυση
του αερίου στη χώρα μας. Πέρα από μεγάλα ενεργειακά έρ-
γα (π.χ. Λιγνιτικός Σταθμός ΔΕΗ ΑΗΣ Μελίτης, κ.λπ.), έχει

κατασκευάσει και περισσότερα από 1.000 χλμ. αγωγών φυ-
σικού αερίου, το 70% του δικτύου φυσικού αερίου υψη-
λής πίεσης της Ελλάδας.

Το 2016 ήταν μια χρονιά-σταθμός για την ΠΡΟΜΗΘΕ-
ΑΣ GAS, και πολύ περισσότερο για την αγορά φυσικού αε-
ρίου στη χώρα μας, αναμένεται δε να αποτελέσει την πυξίδα
για τα επόμενα έτη. Ήταν η πρώτη χρονιά που έγιναν εισα-
γωγές φυσικού αερίου στη χώρα μας μέσω αγωγού και διο-
χετεύτηκαν στην αγορά από εταιρεία άλλη πλην της ΔΕΠΑ.
Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS, λοιπόν, το τελευταίο τρίμηνο του
2016 προμήθευσε με σημαντικές ποσότητες φυσικού αε-
ρίου μεγάλους εγχώριους πελάτες (ηλεκτροπαραγωγούς,
κ.λπ.), συμβάλλοντας ουσιαστικά:

1. στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώ-
ρας μας,

Επενδύουμε
στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Κοπελούζου έχει καταφέρει, για περισσότερα από 40 χρόνια,
να διανύει μία σταθερή πορεία, χτίζοντας και σχεδιάζοντας προσεχτικά τα
επόμενα βήματά του. Το αποτέλεσμα είναι, σήμερα, να έχει οικοδομήσει
έναν δυναμικό και με αισιόδοξες προοπτικές επιχειρηματικό οργανισμό. 
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2. στην μείωση του ενεργειακού κόστους,
3. στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυσικού

αερίου.
Για το 2017, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS έχει ήδη υπογράψει

συμβόλαια με σημαντικό αριθμό πελατών, βάσει δε της ε-
κτιμώμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου για το έτος, το
μερίδιό της στην αγορά αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ
20% έως 25%. Κλειδί της επιτυχίας πέρα από τη συνεργα-
σία με την GAZPROM; Η αξιοπιστία, οι ανταγωνιστικές τι-
μές και η πελατοκεντρική φιλοσοφίας της.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ο Όμιλος Κοπελούζου αποτελεί μια από τις κορυφαίες και
πιο δυναμικές εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην Ελλάδα από το 1998, έχοντας αναπτύξει, κατασκευά-
σει και θέσει σε λειτουργία 145 MW Αιολικών Πάρκων,
10 MW Υδροηλεκτρικών Σταθμών και 16 MW Φωτοβολ-
ταϊκών Σταθμών. 

Αποδεικνύοντας λοιπόν στην πράξη την επενδυτική ε-
μπιστοσύνη του στη χώρα μας, μέσω της εταιρείας ELICA
ξεκίνησε μέσα στο 2016 να κατασκευάζει νέα Αιολικά Πάρ-
κα ισχύος 85 MW στην Θράκη, ενώ μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του 2017 ξεκινά την κατασκευή άλλων 95 MW Αιο-
λικών Πάρκων στην περιοχή της Μάνης. Πρόκειται για
δύο επενδύσεις που μαζί ξεπερνούν σε ύψος τα 250 εκα-
τομμύρια ευρώ, έχουν αξιόλογη εγχώρια προστιθέμενη α-
ξία και δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων ερ-
γασίας τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους όσο και
εν συνεχεία κατά τη λειτουργία τους.

Ταυτόχρονα, αναπτύσσει 2.100 MW περαιτέρω έργων
ΑΠΕ στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο Αιολικά Πάρκα σε νη-
σιά, τα οποία περιλαμβάνουν και τις διασυνδέσεις τους με
το Ηπειρωτικό Σύστημα. Σε αντίθεση με το συμβατικό πα-
ραγωγικό δυναμικό, όπου υπάρχει επάρκεια, η χώρα μας
βρίσκεται πολύ πίσω από τους θεσμοθετημένους στόχους
της σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία
2009/28/ΕΚ, κ.λπ.) σε εγκατεστημένο αιολικό παραγωγι-
κό δυναμικό. Επιπλέον τα έργα Αιολικών Πάρκων σε νησιά
που συνδυάζονται με ηλεκτρικές διασυνδέσεις με το Ηπει-
ρωτικό Σύστημα έχουν και ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στην

Ελληνική Οικονομία, αφού από τη μια μεριά αποτελούν τα
έργα με τη μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία κατά
την κατασκευή τους και από την άλλη μειώνουν το συνολικό
κόστος της ενέργειας που πληρώνουν οι καταναλωτές, μέ-
σω της δραστικής μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ (Υπηρε-
σίες Κοινής Ωφέλειας) που περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί
ρεύματος σε όλη την επικράτεια.

Περιφερειακά Αεροδρόμια 
Τον Μάιο του 2016 επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων στην Fraport Greece, την κοινοπραξία του
Ομίλου Κοπελούζου με τη γερμανική εταιρεία Fraport AG.
Έτσι δόθηκε η εκκίνηση για μια σημαντική επένδυση σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ελληνική Οικονο-
μία.

• Το έργο περιλαμβάνει την προκαταβολή τιμήματος πα-
ραχώρησης, ύψους 1,234 δισεκατομμυρίου ευρώ, και την
καταβολή 22,9 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο κάθε χρόνο.

• Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια θα γίνουν επενδύ-
σεις συνολικού ύψους έως και 330 εκατομμυρίων ευρώ,
μέχρι το 2020.

• Η ελληνική Οικονομία θα επωφεληθεί από τη δυνατό-
τητα να αξιοποιήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο για την προβολή
του ελληνικού τουρισμού, από την αύξηση των αφίξεων
και από την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

• Το έργο θα ενισχύσει την εικόνα των 14 πόλεων και
περιφερειών ως τουριστικών προορισμών. 

• Η ανάπτυξη νέων δρομολογίων από τη Fraport Greece
θα ενισχύσει την επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια.

• Η αύξηση της κίνησης θα ενισχύει την απασχόληση
και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία, η α-
λιεία, η βιομηχανική παραγωγή, οι κατασκευές, το εμπό-
ριο, οι υπηρεσίες φιλοξενίας και η εκμετάλλευση ακινή-
των.

• Στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι τοπικοί ε-
παγγελματίες.

Ως συμπέρασμα, λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί ότι και
το 2016 ο Όμιλος Κοπελούζου απέδειξε έμπρακτα ότι
στηρίζει τη χώρα μας και εμπιστεύεται τους ανθρώ-
πους της.
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MOTOR OIL

E
ιδικότερα, ο τζίρος το φετινό εξάμηνο ανήλθε στα
2,656 δισ. ευρώ από 3,657 δισ. ευρώ που ήταν ο
κύκλος εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2015. Όπως ε-
ξηγεί η διοίκηση της Motor Oil στην εξαμηνιαία
λογιστική έκθεση στην πτώση του ενοποιημένου

κύκλου εργασιών συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τι-
μών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε αμερικανι-
κά δολάρια) κατά 34,4% και η μείωση του όγκου των πωλή-
σεων κατά 3,74%. Όπως διευκρινίζει η Motor Oil, «η μείωση
του όγκου πωλήσεων αποδίδεται στην προγραμματισμένη περιο-
δική συντήρηση των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής». 

Ο Όμιλος Motor Oil είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών
(αποθήκευτρα) από την OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυ-
σίμου A.E. τόσο στο εξάμηνο 2016 όσο και στο εξάμηνο
2015. Το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 16ης
Νοεμβρίου 2016 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερί-

σματος ποσού €0,20 / μετοχή έναντι του καταβλητέου μερί-
σματος της χρήσης 2016. 

Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί του-
λάχιστον 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσε-
ων και διατυπώσεων του Κωδικοποιημένου Νόμου
2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ημερομηνία
αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και
η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με
νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προ-
μερίσματος 2016 πραγματοποιήθηκε πριν από τη 16η Δε-
κεμβρίου 2016, ημέρα που σηματοδοτεί την ημερομηνία λή-
ξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της με-
τοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το α΄ εξά-

μηνο 2016 στο ποσό των 361,056 εκατ. έναντι 406,363 ε-
κατ. το α΄ εξάμηνο 2015 (μειωμένο κατά 11,15%), ενώ το
μεικτό κέρδος της μητρικής διαμορφώθηκε στο ποσό των
241,628 εκατ. ευρώ έναντι 292,942 εκατ. ευρώ (μειωμένο
κατά 17,52%). Σύμφωνα με τη διοίκηση της Motor Oil, «η
πτώση του μεικτού κέρδους ως απόλυτο μέγεθος τόσο σε επίπεδο ο-
μίλου όσο και εταιρείας οφείλεται στον χαμηλότερο όγκο πωλήσε-
ων λόγω της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης των μο-
νάδων του διυλιστηρίου της μητρικής το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου
2016 και στα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης το α΄ εξάμηνο 2016
συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2015».

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, η διοίκηση εκτιμά ότι τα
λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένονται ικανο-
ποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του διυλιστη-
ρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του
κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, συ-
νεκτιμώντας και το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της προγραμ-
ματισμένης περιοδικής συντήρησης των μονάδων του διυλι-
στηρίου (χαμηλότερος όγκος πωλήσεων, μικρή επιβάρυν-
ση των περιθωρίων διύλισης) αποτυπώνονται στα μεγέθη
του πρώτου μισού της χρήσης. 

Η επενδυτική δαπάνη της Motor Oil κατά το α΄ εξάμηνο
του 2016 ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος
αυτής (80% περίπου) να αφορά το πρόγραμμα περιοδικής
συντήρησης των μονάδων του διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα,
διάρκειας περίπου ενός μηνός, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και
ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιο-
πιστίας του διυλιστηρίου.

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 117,987 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil
το α΄ εξάμηνο του 2016. Στη διάρκεια του φετινού εξαμήνου η Motor Oil πέτυ-
χε ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές της που κάλυψαν το 73,49% των συνολικών
πωλήσεων, έναντι 72,90% που ήταν το ποσοστό των εξαγωγών το α΄ εξάμηνο
του 2015. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκε κατά
1,001 δισ. ευρώ ή 27,38% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015.

Αποφασιστικής σημασίας
επένδυση 30 εκατ. ευρώ 
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Τ
α καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες που αναλογούν στους μετόχους δια-
μορφώθηκαν σε κέρδος 31 εκατ. ευρώ το γ΄ τρί-
μηνο 2016 από κέρδος 20 εκατ. ευρώ το β΄ τρί-
μηνο 2016. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέ-

ψεων το γ΄ τρίμηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτά-
νοντας τα €290 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ ε-
ξαιρώντας τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων δια-
μορφώθηκαν στα €280 εκατ., υψηλότερα κατά 6% σε ετή-
σια και 10% σε τριμηνιαία βάση.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέ-
λεσμα ήταν €278 εκατ., σταθερό σε τριμηνιαία βάση. Τα
οργανικά έσοδα του συνιστούν το 95% των επαναλαμβα-
νόμενων καθαρών εσόδων το γ΄ 3μηνο 2016, αυξημένα
7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση. Για το 9μηνο, τα ε-
παναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του
Ομίλου ανήλθαν σε €844 εκατ. ή €794 εκατ. εξαιρουμέ-
νων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλα-
δή σταθερά σε ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έ-
ναντι του 9μήνου 2015. Οι προβλέψεις δανείων το γ΄ τρί-
μηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και δια-

μορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, έναντι 265 εκατ. ευρώ το
β΄ τρίμηνο και 289 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016. Τα
δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθη-
καν στα €65,4 δισ. το Σεπτέμβριο 2016, ενώ μετά από προ-
βλέψεις διαμορφώθηκαν στα €48,3 δισ. Το σύνολο των
προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε
στα €61,5 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα
€3,9 δισ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common
Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σε-
πτεμβρίου 2016 σε 17,6%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαι-
σίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7%. Και
οι δύο δείκτες είναι βελτιωμένοι σε τριμηνιαία βάση, λόγω
των κερδών που προστίθενται στα κεφάλαια.

Τα δάνεια…
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
διαμορφώθηκε στο 38,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώ-
νεται σημαντικά για 4ο συνεχόμενο 3μηνο. Η ετήσια συ-
νολική μείωση έφτασε τα €2,2 δισ., με το υπόλοιπο των
NPLs στα €25,3 δισ. το Σεπτέμβριο 2016. Αυτή η τάση εί-
ναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυστε-
ρήσεων δανείων και διαγραφών.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ο-
μίλου ήταν αρνητικός για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο, στα -
€335 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016 από -€189 εκατ. το 2ο 3μη-
νο 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα
στα επιχειρηματικά δάνεια (-€256 εκατ. τριμηνιαίως). Για
τα δάνεια ιδιωτών ήταν το 4ο διαδοχικό 3μηνο με αρνητικό
σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Επίσης, ο δείκτης κά-
λυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προ-
βλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέ-
ρω στο 68% από 67% στο τέλος Ιουνίου 2016, ενώ ένα έ-
τος πριν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ήταν στο 61%.

…και οι στόχοι μείωσης των NPLs και NPEs
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου 2016 ήταν στο 52% με κάλυψη από συσ-
σωρευμένες προβλέψεις στο 47%. Σε ετήσια βάση, τα NPEs
μειώθηκαν κατά €1,1 δισ., ενώ τριμηνιαίως ήταν €0,2 δισ.
χαμηλότερα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 η Τράπεζα Πειραιώς υπέ-
βαλε προς τον Eνιαίο Μηχανισμό Εποπτείας SSM τους στό-
χους της για την περίοδο έως το 2019, προβλέποντας μεί-
ωση 58% για τα υπόλοιπα των NPLs και 41% για τα NPEs
σε επίπεδο μητρικής. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύ-
στημα μειώθηκε σημαντικά στα €23,8 δισ. στο τέλος Σε-
πτεμβρίου 2016 από €26,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016.
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μει-
ώθηκε στα €12,7 δισ. τον Σεπτέμβριο 2016 από €14,4
δισ. τον Ιούνιο 2016.

Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα
στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ήταν σημαντικά χαμηλότερη
κατά €12,1 δισ., με τον ELA μειωμένο κατά €8,5 δισ. Ταυ-
τόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενε-
χύρων έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με υπόλοιπα €5,4 δισ.
στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 από €0,6 δισ. ένα έτος. 

Επιστροφή στα κέρδη 
και σημαντική μείωση 
εξάρτησης από τον ELA

Η τράπεζα Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2016 
παρουσίασε κέρδη 14 εκατ. ευρώ, 
ενώ πέρυσι είχε ζημιά 621 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς,

Γιώργος Χατζηνικολάου
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σο και σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση μέσω ΕLΑ, τέλος, συρρικνώθηκε κα-

τά 13,1 δισ. ευρώ από την ημέρα επιβολής των capital
controls και σήμερα ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στη ρευστότητα της Τράπεζας, τα αποτελέ-
σματα είναι εξίσου εντυπωσιακά, καθώς η ΕΤΕ έχει μειώσει
την εξάρτησή της από τον μηχανισμό ELA κατά 13,1 δισ. α-
πό την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων έως σή-
μερα, σε μόλις 4,5 δισ. Οι εισροές καταθέσεων ύψους 0,3
δισ. το γ΄ τρίμηνο στην Ελλάδα, καθώς και η ολοκλήρωση
των αποεπενδύσεων από την NBGI και την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛ-
ΛΑΣ, συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων παρέμει-
νε ισχυρός, ανερχόμενος σε 16,9%, λαμβάνοντας υπόψη
την αναμενόμενη αποπληρωμή των CoCos και θα ενισχυ-
θεί περαιτέρω από την οργανική κερδοφορία και την α-
πρόσκοπτη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσής της και
συνολική κερδοφορία. 

T
α έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 563 εκατ. ευ-
ρώ, μειωμένα μόλις κατά 0,6%, ενώ τα λειτουρ-
γικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 318 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας μείωση κατά 0,4%. Σε επίπεδο
εννεάμηνου, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 26 ε-

κατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,69 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2015.

Όσον αφορά τα προβληματικά δάνεια, ο δείκτης δανεί-
ων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε στο
34,1% σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας «CET 1» διαμορφώ-
θηκε σε 16,9% και σε 16,3% με πλήρη εφαρμογή της Βα-
σιλείας ΙΙΙ, ενώ τα κεφάλαια αναμένεται να ενισχυθούν πε-
ραιτέρω χάρη στην οργανική κερδοφορία και την εφαρμο-
γή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν παράλληλα κατά
0,8% έναντι του β΄ τριμήνου, ενώ ο δείκτης δανείων προς
καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 89% τόσο στην Ελλάδα, ό-

Come back στον αστερισμό 
των κερδών

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
η οποία στο γ΄ τρίμηνο του 2016 εμφάνισε κέρδη 23 εκατ. ευρώ 
έναντι ζημιών 23 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
(Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ)

«Εφικτός ο στόχος 
για ανάπτυξη 2,7%»
«Οι αριθμοί είναι αισιόδοξοι, αλλά ερχόμαστε από μία μακρά
περίοδο ύφεσης και, επομένως, υπάρχει συσσωρευμένη ενέρ-
γεια για να προχωρήσουμε μπροστά», εξήγησε, εκφράζοντας
την αισιοδοξία του για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας
υποστηρίζει ο CEO της Εθνικής Τράπεζας τη Ελλάδας .

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης έκανε ειδική μνεία στην έ-
νταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέλιξη η οποία συνιστά
«καταλύτη» για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων,
και εξήγησε ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ
θα επιφέρει μία σειρά θετικών επιπτώσεων, όπως η έξοδος
στις αγορές, η αντιστροφή του κλίματος εμπιστοσύνης και η
τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη και την επιστροφή
στην κερδοφορία τη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε τα
εξής: Τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας
καταδεικνύουν τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού
και τη βελτιούμενη λειτουργική απόδοση της Τράπεζας. Α-
ναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η
ΕΤΕ μείωσε τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά σχε-
δόν 2 δισ. από την αρχή της χρονιάς, αντανακλώντας τις ε-
πιτυχημένες αναδιαρθρώσεις, καθώς και τις διαγραφές
πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Δεδομένης
αυτής της επίδοσης, οι στόχοι για μείωση των Μη Εξυπηρε-
τούμενων Ανοιγμάτων θα είναι επιτεύξιμοι.
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Ο
απαιτούμενος έλεγχος στοιχείων της Παγκρή-
τιας Τράπεζας (due diligence – AQR) βάσει
του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Ε-
μπιστευτικότητας (MOU) που είχε υπογραφεί
στις 29 Νοεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε με

επιτυχία και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμμα-
τος, με τον επίτιμο πρόεδρο της τράπεζας Πειραιώς να συμ-
μετάσχει στο κεφάλαιο του συνεταιριστικού χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία LYKTOS
PARTICIPATIONS A.E. αποφάσισε τη συμμετοχή της στην
Αύξηση Κεφαλαίου της Παγκρήτιας, καταθέτοντας ήδη το
ποσό της συμμετοχής της στον ειδικό λογαριασμό αύξη-
σης κεφαλαίου της τράπεζας, που της επιτρέπει να αποκτή-
σει ποσοστό 21,5% του συνεταιριστικού κεφαλαίου της.

Από την πλευρά της η Παγκρήτια Τράπεζα με ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της έκανε α-
ποδεκτή τη συμμετοχή του στρατηγικού επενδυ-
τή. Παράλληλα και με βάση όσα προβλέπονται
από το θεσμικό πλαίσιο, κατατέθηκε από τον
Μ. Σάλλα αίτηση προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος για την παροχή της σχετικής έγκρισης,
γεγονός που αναμένεται να σηματοδοτήσει
μια νέα δυναμική πορεία της Παγκρήτιας.

Αυτή λοιπόν η νέα πορεία –ή, όπως κά-
ποιοι λένε, η νέα εποχή– Σάλλα ξεκίνησε
για την Παγκρήτια Τράπεζα στις 6 Φεβρου-
αρίου.

Παράλληλα και με βάση όσα προβλέπο-
νται από το θεσμικό πλαίσιο, κατατέθηκε
από τον Στρατηγικό Επενδυτή αίτηση προς
την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή
της σχετικής έγκρισης, γεγονός που ανα-
μένεται να σηματοδοτήσει μια νέα δυνα-
μική πορεία της Παγκρήτιας Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας στο μέλλον.

Στα διοικητικά της Τράπεζας ο Νί-
κος Μυρτάκης ανέλαβε τη θέση του
προέδρου, αντικαθιστώντας τον
Γιάννη Λεμπιδάκη, που επί 23
χρόνια από της ιδρύσεώς της κρα-
τούσε με στιβαρότητα το τιμόνι της Πα-
γκρήτιας.

Σημαντικό μέγεθος
με μεγάλες προοπτικές
Η Παγκρήτια Τράπεζα ίσως να μην κουβαλάει ένα τεράστιο
τραπεζικό brand name, ωστόσο μόνο αμελητέα χρηματο-
πιιστωτική οντότητα δεν είναι. Αρκεί να υπογραμμιστεί ότι
αποτελεί το μεγαλύτερο συνεταιριστικό χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα στην Ελλάδα, με:
• Περισσότερους από 83.000 συνεταί-

ρους
• Καταθέσεις 1 δισ. ευρώ (μερίδιο α-

γοράς στον νομό Ηρακλείου άνω του 20%)
και δάνεια 1,6 δισ. ευρώ (85% αυτών
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

• Εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης
πελατών, με 54 καταστήματα πανελ-

λαδικά (47 καταστήματα στην
Κρήτη και παρουσία σε Αττι-

κή, Θεσσαλονίκη και Μήλο)
και επιπλέον 12 σημεία ε-
ξυπηρέτησης (ΑΤΜ).

Σε κάθε περίπτωση, η

απόφαση Σάλλα να (επαν)ενεργοποιηθεί μέσω της Πα-
γκρήτιας αλλάζει τα δεδομένα στον τραπεζικό χώρο. Όχι
μόνο διότι έχει πλέον στα χέρια του έναν υγιή οργανισμό,
αλλά διότι εισέρχεται σε ένα χώρο με προοπτικές. 

Ειδικά σε μία περίοδο όπου ο ελληνικός τραπεζικός το-
μέας αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες
μικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων ή και ομάδων κα-
ταναλωτών, οι συνεταιριστικές τράπεζες θα κληθούν χω-
ρίς αμφιβολία να καλύψουν το κενό, αναδεικνύοντάς τες
σε σημαντικό μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής οικονο-
μίας.

Αυτό άλλωστε δείχνει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου
οι συνεταιριστικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν
αξιοσημείωτο μέγεθος –έστω και σε διαφορετικό βαθμό α-
νά χώρα– στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Αρκεί να
πούμε ότι το 2010 οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές τράπεζες
αντιπροσώπευαν το 21% του μεριδίου αγοράς στις κατα-
θέσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3,1 τρισ. ευ-
ρώ, και το 19% του μεριδίου αγοράς των δανείων, που α-
νερχόταν σε 3,3 τρισ. ευρώ, και κατείχαν περιουσιακά στοι-
χεία της τάξης των 5,6 τρισ. ευρώ.

Στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια Τράπεζα είναι μετά τις 30 Ιανουαρίου
του τρέχοντος έτους ο Μιχάλης Σάλλας, «χτίζοντας» θέση στο συνεταιριστικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ποσοστό 21,5%.

Εποχή Σάλλα 
στην Παγκρήτια με
στρατηγική επένδυση 

MIXAΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ
(Διευθύνων σύμβουλος Παγκρήτιας Τράπεζας)

«Άρρηκτα δεμένη με 
την οικονομία της Κρήτης»
Όταν στα τέλη Νοεμβρίου του 2016 έγινε γνωστή η είσοδος του Μ. Σάλλα
στην Παγκρήτια Τράπεζα, ο τραπεζίτης αρκέστηκε σε λίγα λόγια, που μπορεί να
μοιάζουν τυπικά αλλά αντικατοπτρίζουν τις ευοίωνες προοπτικές που ανοί-
γονται. «Γνωρίζω την τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στε-
νά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σάλλας για να
καταλήξει: «Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία
της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η
νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα δι-
ευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της».

O Νίκος Μυρτάκης (αριστερά) ανέλαβε τη θέση του προ-
έδρου, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Λεμπιδάκη (δεξιά).
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νεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις
30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρ-
δη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ προτείνεται να λά-
βουν 1 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ έκαστης, προς κάθε
κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ που κα-
τέχουν, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διόρισε την Nomura
International plc (στο εξής η «Nomura»), ενώ το Διοικητι-

Π
ρόκειται για κίνηση η οποία είχε προαναγγελ-
θεί κατά την πρόσφατη επετειακή εκδήλωση
για τα 50 χρόνια της Αλουμίνιον της Ελλάδος
και θα οδηγήσει σε ένα νέο σχήμα με λειτουρ-
γικές συνέργειες αξίας 20,6 εκατ. ευρώ. Ο με-

τασχηματισμός θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις
30/8/2017. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει ο όμιλος,
θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε ε-
πενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενι-
σχυμένες από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εται-
ρείας. Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμέ-

κό Συμβούλιο της ΜΕΤΚΑ διόρισε την Barclays Bank PLC,
ενεργώντας διά της Επενδυτικής της Τράπεζας (στο εξής η
«Barclays»), προκειμένου η κάθε μία, ενεργώντας ως χρη-
ματοοικονομικός σύμβουλος του αντίστοιχου εντολέα του,
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματι-
στηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση των εκάστοτε εσωτε-
ρικών διαδικασιών και εγκρίσεων της Nomura και της
Barclays, να εκδώσει ανεξάρτητη γνωμοδότηση αναφορικά
με το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλα-
γής των μετοχών.

Η Lazard & Co. Limited (στο εξής η «Lazard») διορίστη-
κε μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ, ενώ η Eurobank Ergasias Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβου-
λος Διαδικασίας (Process Advisor) αναφορικά με την έκ-
δοση των νέων μετοχών. Η McKinsey & Company διορί-
στηκε ως σύμβουλος προκειμένου να υποστηρίξει τη λει-
τουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιρειών στο
νέο σχήμα, ενώ η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» διορίστηκε
ως ανεξάρτητος ελεγκτής, για τη διαπίστωση της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ-
θρο 53 του νόμου 4172/2013.

Η Lazard ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και μόνον για τα θέματα που περιγράφονται
στην παρούσα και δεν θα φέρει ευθύνη, ούτε τώρα ούτε
στο μέλλον, για κανέναν άλλο εκτός τής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
για την παροχή προστασίας όπως προσφέρεται στους πε-
λάτες της Lazard, ή για την παροχή συμβουλών.

Την ίδια ώρα, πράσινο φως έλαβε η κοινοπραξία ΜΕΤ-
ΚΑ – General Electric για να προχωρήσει το έργο για την
κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου
κύκλου 200ΜW στο Takoradi της Γκάνα. Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας, μετά την υπογραφή
της σύμβασης με την Amandi Energy τον περασμένο Μάρ-
τιο, η κοινοπραξία, μετά την επίτευξη του χρηματοδοτικού
κλεισίματος για το έργο, έλαβε επίσημη ειδοποίηση για να
ξεκινήσουν οι εργασίες. Η κατασκευή της μονάδας θα ο-
λοκληρωθεί σε 28 μήνες. 

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο της ΜΕΤΚΑ στην
Γκάνα, το οποίο υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας
να αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής.

Εταιρικός
μετασχηματισμός
με απορρόφηση
θυγατρικών και νέα
έργα στο εξωτερικό

O όμιλος Μυτιληναίου απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες Μέτκα,
Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo, με στόχο 
τη μείωση του κόστους των εταιρειών μέσω της επίτευξης συνεργειών.
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της Κίνας με το φρενάρισμα της μεγάλης ζήτησης των ε-
μπορευμάτων. Ο πρόεδρος του ομίλου, Ευ. Μυτιληναίος,
αφηγείται γλαφυρά τα γεγονότα της εποχής: 

«Έπρεπε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις Οι περισσότεροι
περίμεναν ότι η τρίτη κρίση θα ήταν και η καθοριστική για το ερ-
γοστάσιό μας. Μας ρωτούσαν στο εξωτερικό αν η βιομηχανία
μας ήταν κλειστή. Από τα 25 εργοστάσια στην Ευρώπη έμειναν
μόνο τέσσερα με πέντε. Οι αντιξοότητες, όμως, χαλύβδωσαν τη
θέλησή μας και όλες οι εταιρείες του ομίλου, οι ΜΕΤΚΑ και
Protergia, έπεσαν να στηρίξουν την Αλουμίνιον».

Περικοπή κόστους κατά 50%
Τότε εφαρμόστηκαν τα δύο διετή προγράμματα περικοπής
του κόστους καταφέρνοντας να το περικόψουμε κατά 50%:

Η
βιομηχανία Αλουμίνιον της Ελλάδος συ-
μπληρώνει, λοιπόν, μισό αιώνα ζωής, με τα
τελευταία δέκα χρόνια να βρίσκεται στα χέρια
του ομίλου Μυτιληναίου, ο οποίος ολοκλη-
ρώνοντας το επενδυτικό πρόγραμμα 600 ε-

κατ. ευρώ, κατέστησε το εργοστάσιο αλουμινίου σε μία από
τις μεγαλύτερες μονάδες του κλάδου παγκοσμίως.

Το 2005  η Αλουμίνιον της Ελλάδος  πέρασε στον όμιλο
Μυτιληναίου, με τη διοίκησή του να πιστεύει στις δυνατό-
τητες της βιομηχανίας κι έτσι ξεκίνησε ένα δεκαετές επεν-
δυτικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα από ιδιώτη,
ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν ο κλάδος του α-
λουμινίου να είναι ο πρώτος εξαγωγικός της χώρας αντι-
προσωπεύοντας το 19,2% των συνολικών εξαγωγών, ενώ
η ελληνική αλουμίνα να γίνει η τρίτη πιο ανταγωνιστική
στην παγκόσμια αγορά.

Οι τρεις δύσκολες περίοδοι 
Ο πρόεδρος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη
διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του σηματοδότησε με την ο-
λοκλήρωση της επένδυσης και ιδίως αυτής της σύγχρονης
μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας, «το κλείσιμο ενός κύκλου
και την αφετηρία μίας νέας εποχής με το εργοστάσιο της “Αλου-
μίνιον” να είναι πλέον το πιο ανταγωνιστικό στον κόσμο».

Ο ίδιος στάθηκε σε τρεις δύσκολες περιόδους της βιο-
μηχανίας, κατά τις οποίες, όπως υπογράμμισε «το εργοστά-
σιο κινδύνεψε»: 

• Η πρώτη σύμφωνα με τον ίδιο ήταν το 2005 όταν οι
Γάλλοι και Καναδοί αποχώρησαν από την Αλουμίνιον της
Ελλάδος και την τύχη του
ανέλαβε ο όμιλος Μυτιλη-
ναίου.

• Η δεύτερη περίοδος
ήταν το 2008 -2009 όταν
έσκασε η οικονομική κρί-
ση με την κατάρρευση της
Lehman Brothers. Η τιμή
του αλουμινίου διεθνώς
κατέρρεε χάνοντας τα 2/3
της αξίας της: «Το εργοστά-
σιο έχανε κάθε μέρα 1 εκα-
τομμύριο δολάρια και ο κίν-
δυνος ήταν μεγάλος» περιέ-
γραψε χαρακτηριστικά ο κ.
Μυτιληναίος.

• Ο τρίτος κίνδυνος
που απείλησε τη βιομηχα-
νία ήταν το 2011 όταν έ-
κλεισε ο σούπερ κύκλος

«Νύχτα μέρα διοίκηση και εργαζόμενοι παλέψαμε», τόνισε με
έμφαση, για να εξάρει τις προσπάθειες των 1.500 εργαζό-
μενων του εργοστασίου.

Ο πρόεδρος του ομίλου ανακοίνωσε τη συνέχιση των ε-
πενδύσεων και του εκσυγχρονισμού των μονάδων της «Α-
λουμίνιον της Ελλάδος» πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό
η βιομηχανία βάζει το δικό της «λιθαράκι στο ξαναχτίσιμο
της οικονομίας της νέας εποχής».

Τα γενέθλια της καθετοποιημένης βιομηχανίας γιόρτα-
σαν  στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων στον Αγ. Νικόλαο
Βοιωτίας η διοίκηση του ομίλου και οι 1.500 εργαζόμενοί
της παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη
Παυλόπουλου, καθώς και εκπροσώπων του πολιτικού
και επιχειρηματικού κόσμου.

Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ 
την τελευταία δεκαετία 

Το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» θεμελιώθηκε πριν από 53 χρόνια από τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ήταν για μία βιομηχανία που ανήκε στον γαλλικό
όμιλο Pechiney, ο οποίος το 2003 εξαγοράστηκε από την καναδική Alcan.
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AVIS

Ε
ιδικότερα, το 2016 η AVIS σημείωσε ρεκόρ αγοράς
νέων αυτοκινήτων με 8.600 οχήματα, που αντι-
στοιχούν στο 11% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων
την περσινή χρονιά, καθιστώντας τον στόλο της τον
πιο σύγχρονο στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, οι παραγγελίες οχημάτων για μακροχρόνια
μίσθωση αυξήθηκαν κατά 29%, ενώ αυξημένες σε ποσοστό
15% ήταν και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, με προσθήκη νέων
σημείων εξυπηρέτησης και περαιτέρω ενίσχυση της παρου-
σίας της AVIS σε σημαντικές τουριστικές περιοχές, φτάνοντας
συνολικά τους 80 σταθμούς εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα.

Επενδύσεις και αύξηση τζίρου
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω επιτεύγματα δεν ήταν ένα
τυχαίο γεγονός αλλά αποτέλεσμα ενός επιχειρηματικού επεν-
δυτικού πλάνου που εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε από την
ηγετική ομάδα της AVIS. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 η
AVIS επένδυσε 7 εκατ. ευρώ σε υποδομές και τεχνολογίες για
την αναδιάρθρωση του δικτύου της και τη συνεχή βελτίωση
των υπηρεσιών της, ενώ το συνολικό επενδυτικό της πλάνο
και ο εκσυγχρονισμός του στόλου της ξεπέρασαν τα
160.000.000 ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, το 2016 η εταιρεία

πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της στα 152,5
εκατ. ευρώ, με ρεκόρ κερδών στα 76,3 εκατ. ευρώ EBITDA
και 19,4 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, αυξημένα κατά 41% σε
σχέση με το 2015.

«Πρότυπο για τον κλάδο της…»
Επ’ αφορμή τού καθ’ όλα επιτυχημένου κλεισίματος της πε-
ρασμένης χρονιάς, η AVIS διοργάνωσε σχετική εκδήλωση
στην οποία έδωσαν το «παρών» περισσότερα από 500 στελέ-
χη, πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και στελέχη
της Τράπεζας Πειραιώς, μετόχου της AVIS.

Στο πλαίσιο του corporate event, ο διευθύνων σύμβουλος
της AVIS, Ανδρέας Ταπραντζής, στην ομιλία του σημείωσε ό-
τι: 

«Η AVIS συνέχισε και το 2016 να ανοίγει νέους δρόμους και να
ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην αγορά, σημειώνο-
ντας για μια ακόμη χρονιά ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Προτεραιό-
τητά μας παραμένει η μοναδική εξυπηρέτηση των πελατών μας και ε-
πενδύουμε συνεχώς σε αυτήν, στους ανθρώπους μας και σε νέα α-
ναβαθμισμένα συστήματα. Το 2017 θα είναι μια ιδιαίτερα απαιτη-
τική χρονιά για την AVIS με σημαντικές αλλαγές, αλλά είμαι βέβαι-
ος ότι θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για τους πελάτες μας,
τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας».

Ανοίγει 
νέους δρόμους
το 2017

Ακόμη μία επιτυχημένη
χρονιά ήταν για την AVIS
η χρονιά που πέρασε,
καθώς η μεγαλύτερη
εταιρεία ενοικίασης
αυτοκινήτων στην
ελληνική αγορά –
θυγατρική εταιρεία του
Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς– συνέχισε να
κάνει ρεκόρ
επιχειρηματικών
επιδόσεων και ενίσχυσε
περαιτέρω την ηγετική
θέση της στον κλάδο όπου
δραστηριοποιείται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AVIS, 
Ανδρέας Ταπραντζής
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«Αιμοδότης» των
δημοσίων ταμείων 
με μισό δισ. ευρώ

Γ
ι α ακόμη μία χρονιά αυξήσεις μισθών και άλλες
παροχές ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της καπνοβιομηχανίας Καρέλια Α.Ε., Ανδρέας
Καρέλιας, στην ετήσια εκδήλωση που διοργάνω-
σε η εταιρεία για τους εργαζόμενους, συνεχίζο-

ντας την παράδοση.
Αφού ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της εταιρείας και τους

ευχήθηκε για το 2017, ανακοίνωσε μια σειρά από οικονομι-
κές και άλλες ενισχύσεις προς τους υπαλλήλους της εταιρείας,
πέρα από το «δώρο» του 13ου μισθού. Σχολιάζοντας ο διευ-
θύνων σύμβουλος κ. Ανδρέας Καρέλιας είπε:

«Το πρώτο που καταφέραμε ήταν να έχουμε μια πάρα πολύ
καλή πορεία στην ελληνική αγορά. Αυξήσαμε τις πωλήσεις μας
σε όγκο αλλά και σε αξία. Έτσι αυτόματα το μερίδιό μας στην πί-
τα που λέγεται ελληνική αγορά μεγάλωσε και έφθασε στο 15%,
αυξανόμενο κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Απόδειξη αυτής της ε-
πιτυχίας είναι ότι πλέον 3 στις 10 δημοφιλέστερες μάρκες στην
ελληνική αγορά παράγονται από εμάς.

»Αντίθετα, στις διεθνείς μας πωλήσεις, στα τσιγάρα, κατα-
γράψαμε μία συνολική πτώση που φτάνει το 8% περίπου και η ο-
ποία εν πολλοίς οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η πολύ
άσχημη πολιτική αλλά και οικονομική κατάσταση που επικρατεί

στις χώρες της Β. Αφρικής, στην καταστροφή της τουριστικής
βιομηχανίας στην Τουρκία και στην επίπτωση που είχε αυτό
στην αγορά Duty Free εκεί, ενώ η πτώση θα ήταν μεγαλύτερη αν
δεν αντισταθμιζόταν από την εξαιρετική πορεία των σημάτων
μας στις αγορές της Ε.Ε., των Βαλκανίων και από τη μικρή άνοδο
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο
Ανδρέας Καρέλιας, τονίζοντας πως η Καπνοβιομηχανία
Καρέλια εισέφερε στα δημόσια ταμεία 532.000.000 ευρώ
περίπου από έμμεσους και άμεσους φόρους.

Οι ενισχύσεις για το 2016
l Επίδομα παρουσίας 800 ευρώ. Το έλαβαν όσοι δεν έ-

λειψαν ούτε μία μέρα από την εργασία τους. Σημειώνεται
ότι το αντίστοιχο περσινό μπόνους των επίσης 800 ευρώ
έλαβε το 84% των εργαζομένων στην εταιρεία.

l Έκτακτη ενίσχυση 1.500 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο με
παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

l Επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ σε εργαζόμενους τα παιδιά
των οποίων εισήχθησαν στα ανώτερα Ιδρύματα μέσα
στο 2016.

l Ακόμη, δόθηκε ως δώρο ένας υπερσύγχρονος φορητός
υπολογιστής σε κάθε παιδί που εισήχθη σε μία από τις

παραπάνω σχολές μέσα στο 2016.
l Από 1/1/2017 δόθηκε αύξηση μισθού 100 ευρώ σε κά-

θε εργαζόμενο με μηνιαίες αποδοχές έως 2.500 ευρώ.
l Κάθε εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2.501 ευρώ και

άνω έλαβε έκτακτη ενίσχυση 1.000 ευρώ.
l Κάθε εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.701-2.500

ευρώ έλαβε έκτακτη ενίσχυση 500 ευρώ καθαρά.
l Κάθε εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.201-1.700

ευρώ έλαβε έκτακτη ενίσχυση 1.000 ευρώ.
l Κάθε εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευ-

ρώ έλαβε έκτακτη ενίσχυση 1.700 ευρώ.
l Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευρώ με 2

ή περισσότερα ανήλικα παιδιά έλαβε επιπλέον 450 ευρώ
για κάθε ανήλικο παιδί.

l Δώρο 800 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που κατείχε καθέ-
ναν από τους τυχερούς λαχνούς της γιορτής που έγινε
στην εταιρεία.
Οι παραπάνω παροχές θα δοθούν καθαρές, με εξαίρεση

την αύξηση των 100 ευρώ η οποία είναι μικτή, δηλαδή για
τις υπόλοιπες παροχές η εταιρεία θα καλύψει με δικά της
χρήματα όλους τους φόρους και τις κρατήσεις που αναλο-
γούν στους εργαζομένους.

532.000.000 ευρώ μέσω έμμεσων και άμεσων φόρων εισέφερε
στην οικονομία τη χρονιά που πέρασε η γνωστή καπνοβιομηχανία

Ο διευθύνων σύμβουλος της καπνοβιομηχανίας
Καρέλια Α.Ε., Ανδρέας Καρέλιας

entheto_epixirin_APOPSI  2/16/17  6:17 PM  Page 20



ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Η ΑΠΟΨΗ • 21

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
18/19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

www.iapopsi.gr

Τ
ο επενδυτικό πλάνο αυξάνεται κατά 200 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ ήδη ο ΟΤΕ έχει επενδύσει πάνω από 2
δισ. ευρώ την προηγούμενη εξαετία. Μέσα στο
2017 ο Όμιλος ΟΤΕ σκοπεύει να αναπτύξει περαι-
τέρω τα δίκτυα νέας γενιάς, αυξάνοντας την πλη-

θυσμιακή κάλυψη, ενισχύοντας τις ταχύτητες mobile internet
και προσφέροντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες.

Στη σταθερή, ο Όμιλος ΟΤΕ περνάει οπτικές ίνες για να
διαθέσει μέσα στη χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες στο σταθερό
internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring, μόλις αυτό επιτρα-
πεί από τη ρυθμιστική αρχή. Ήδη, παρέχει πρόσβαση σε τα-
χύτητες VDSL έως και 50 Mbps στο 46% του πληθυσμού, με
την κάλυψη του δικτύου VDSL COSMOTE να αυξάνεται συ-
νεχώς. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολο-
γικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει
στο σπίτι (Fiber to the Home).

Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου
COSMOTE 4G ανέρχεται ήδη σε 93%, παραμένοντας Νο1 με
μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, και του δικτύου 4G+
σε 82%. Πρόσφατα, ο Όμιλος έκανε διαθέσιμες στους κατα-
ναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κό-
σμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και άλλες περιοχές. Χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου, η επέ-
κταση της υπηρεσίας σε όλη τη χώρα θα προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς. Μέσα στο 2017 θα ολοκληρωθεί και το έργο Rural
Broadband για τη διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 2.247
απομακρυσμένες περιοχές στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Tο
έργο προχωράει με γοργούς ρυθμούς έχοντας φτάσει ήδη το
90% της κατασκευής του, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50Mbps έ-
χουν ήδη διατεθεί εμπορικά σε πάνω από 250 οικισμούς. Το
έργο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων και υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. Τέλος, εντός του 2017 αναμένεται να ο-
λοκληρωθεί το μεγάλο έργο μετασχηματισμού του δικτύου
σταθερής σε All IP σε όλο το εύρος των υποδομών και των υ-
πηρεσιών του Ομίλου. Στόχος του είναι η καλύτερη εμπειρία
του πελάτη με την παροχή κορυφαίας ποιότητας ΙP τηλεφω-
νίας, high definition (HD) voice και υπηρεσιών προστιθέ-
μενης αξίας, αλλά και η λειτουργική αποδοτικότητα.

Παρά την κρίση, ο όμιλος ΟΤΕ αυξά-
νει σε 1,5 δισ. ευρώ τις επενδύσεις
του σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία
την 4ετία 2017-2020.

MIXAΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
(Πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύμβουλος 
Ομίλου ΟΤΕ)

«Συμβάλλουμε 
στην εθνική
προσπάθεια
για ανάκαμψη»
Αναφερόμενος στα σχέδια του ΟΤΕ
για την επόμενη τετραετία, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, δηλώνει
σχετικά τα εξής: «Δημιουργούμε τα
δίκτυα του μέλλοντος, που θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες νοικοκυριών και ε-
πιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή
εποχή. Συμβάλλουμε στην εθνική
προσπάθεια για ανάκαμψη, αναπτύσ-
σοντας υποδομές που θα δώσουν ώ-
θηση στην ελληνική οικονομία και θα
δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυ-
ξης. Είναι στρατηγική μας απόφαση
να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας σε
€1,5 δισ. έως το τέλος του 2020, ώ-
στε να πετύχει η χώρα μας τους στό-
χους που έχει θέσει η Ε.Ε. για την ευ-
ρυζωνικότητα. Με την τεχνολογία ε-
πιδιώκουμε να φτιάξουμε έναν καλύ-
τερο κόσμο για όλους».

Επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ
σε δίκτυα Νέας Γενιάς 
ο στόχος για το 2017
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Η
πορεία συνεχίστηκε με την ίδια επιτυχία έως
σήμερα με καμπάνιες που «έγραψαν» κυριο-
λεκτικά. Ποιος δεν θυμάται τον «Ομορφά-
ντρα» ή το «Σήμα καμπάνα»;

Είναι τυχαίο πως η BOLD είναι η πιο πολυβραβευμένη
εταιρεία στην Ελλάδα; (321 βραβεία στα ERMIS, πάνω από
50 διακρίσεις σε διεθνή Φεστιβάλ.)

Η Bold Ogilvy πλέον (αφού από το 1984 ο επικοινω-
νιακός κολοσσός είναι μέτοχος) είναι πρώτη και με διαφο-
ρά εδώ και 15 χρόνια στην κατάταξη των διαφημιστικών ε-
ταιρειών.

Παράλληλα, από το 1991 έως σήμερα, ίδρυσε δέκα θυ-
γατρικές εταιρείες, όλες με αντικείμενο την επικοινωνία:
Digital, Δημόσιες Σχέσεις, Events, Παραγωγή Ταινιών,
Γραφικές Τέχνες.

Χάρη σ’ αυτό, ο μεγαλύτερος Όμιλος προσφέρει στους
πελάτες του την πιο πλήρη, σφαιρική επικοινωνία –την λε-
γόμενη 360�–, όπως απαιτούν η εποχή, οι τεχνολογικές
εξελίξεις και τα νέα δεδομένα. Και, ιδιαίτερα σημαντικό,
οι πελάτες αυτοί είναι από τα πιο σημαντικά πολυεθνικά
και ελληνικά ονόματα της αγοράς: COSMOTE, Τράπεζα
Πειραιώς, Mondelez, Nestlé, Σαράντης, ΙΚΕΑ, Aegean, Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία, Unilever, Coca Cola 3Ε,
Interamerican κ.λπ.

Σήμερα ο Όμιλος, από τα 90 τ.μ. της οδού Μονής Πε-
τράκη στο ξεκίνημα, επεκτείνεται σε Βαλκάνια και Κύπρο,
ενώ από τα 4 άτομα που αποτελούσαν το αρχικό προσωπι-
κό της εταιρείας, φθάνει αισίως τα 453.

Αξιοσημείωτο: το 2008, το σύνολο των εργαζομένων

του Ομίλου ήταν 273, ενώ σήμερα, παρά τα 8 χρόνια κρί-
σης, 453.

Κάτι που αποδεικνύει και την επένδυση στο πιο ουσια-

στικό συστατικό της επικοινωνίας, τους ανθρώπους, αλλά
και τον δυναμισμό που χαρακτήρισε την εταιρεία και τον
Όμιλο, εδώ και 40 χρόνια.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ 
(Διευθύνων σύμβουλος 
Bold Ogilvy)

«Συνεχίζουμε να
επενδύουμε σε
ταλαντούχα νέα παιδιά»
«Ο κλάδος μας, είναι γνωστό ότι έχει υποστεί τεράστιες
απώλειες αυτά τα ατελείωτα χρόνια της κρίσης.
Παράλληλα, νομοθετικές πρωτοβουλίες, επικίνδυνα
προϊόντα άγνοιας του τρόπου λειτουργίας της αγοράς,
παραμορφώνουν αντί να ελέγχουν (έλεγχος ίσον
διαφάνεια). Παρ’ όλα αυτά, που δημιουργούν ένα θολό
τοπίο για το μέλλον, εμείς στην Bold Ogilvy θα
συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ταλαντούχα νέα παιδιά,
στην τεχνολογία που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στον
κλάδο της διαφήμισης, στην υπεύθυνη κοινωνικά
λειτουργία μας. Απόδειξη της θέσης αυτής: 
Στα 8 χρόνια της κρίσης ο Όμιλος της Bold Ogilvy
αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων κατά 180 άτομα ή
κατά 66% σε σχέση με το 2008».

40 χρόνια
δυναμικής
πορείας για τη
μεγαλύτερη
διαφημιστική 
της Ελλάδας

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 1977, από τους Αντώνη Ραψομανίκη, Γιάννη
Ευσταθιάδη, Θόδωρο Κοτιώνη και έκανε από το ξεκίνημα πραγματική
αίσθηση με καμπάνιες που άφησαν εποχή: «Κουτί κουτί», «Μόνος ή
Manos», «Σερενάτα και πάσης Ελλάδος», «Ο επιμένων Ελληνικά».
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Δ
υστυχώς, το εγχώριο επιχειρείν αναγκάζεται να
δραστηριοποιηθεί σε ένα οικονομικό τοπίο ό-
που συγκεκριμένοι παράγοντες «διαψεύδουν»
τις αναπτυξιακές προβλέψεις για το 2017 και
διατηρεί αναξιοποίητες τις τεράστιες αναπτυξια-

κές προοπτικές της Ελλάδας. Τέτοιες ανορθογραφίες είναι: 
• Οι στρεβλώσεις και οι κλειστές αγορές που μεταξύ άλ-

λων δημιουργούν υψηλά κόστη.
• Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι μεγάλες καθυστε-

ρήσεις στην ενεργοποίηση νόμων και στην απονομή της
Δικαιοσύνης που λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους –ξέ-
νους ή μη–  θέλουν να επενδύσουν στη χώρα.

• Η υπερρύθμιση που ανεβάζει το κόστος συμμόρφω-
σης και δίνει κίνητρα στην παραβατικότητα.

• Η ανασφάλεια που προέρχεται από την καθυστέρηση
του κλεισίματος της 2ης αξιολόγησης με τους εταίρους - πι-

στωτές και η αβεβαιότητα που τη συνοδεύει, γεγονός που υ-
πονομεύει την αναπτυξιακή δυναμική. 

Χωρίς, επομένως, σαφείς στόχους, μέσα και αποτελέ-
σματα, δεν μπορούμε ούτε να σχεδιάσουμε ούτε να αξιο-
λογήσουμε την όποια πρόοδο της οικονομίας.

Όχι μαγικές αλλά έξυπνες συνταγές
Είναι σαφές πως τα περιθώρια νέων καθυστερήσεων έ-
χουν εξαντληθεί και κάθε νέα ημέρα που περνά επιβαρύνει
τα μακροοικονομικά σενάρια, εγκλωβίζει την οικονομία
στην αβεβαιότητα, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, και
δυσχεραίνει τις δυνατότητες αντιστροφής της αποεπένδυ-
σης. Χωρίς επενδύσεις, όμως, όλοι ξέρουμε πως δεν μπο-
ρεί να υπάρξει σταθερή ανάπτυξη. 

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα επιβράβευσης, στο πλαίσιο

της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων εκείνων
που επενδύουν στην καινοτομία, σε σύγχρονες γραμμές
παραγωγής, σε δραστηριότητες εντάσεως κεφαλαίου και
γνώσης.

Οι υπερ-αποσβέσεις που προτείνει ο Σύνδεσμος Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών επιτρέπουν την ενθάρρυνση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς κρατικές ενισχύ-
σεις και δημόσιους πόρους, και έχουν έντονα πολλαπλα-
σιαστικά χαρακτηριστικά σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη εφαρμογή των υπερ-αποσβέ-
σεων αυξάνει τα δημόσια έσοδα μέσω εταιρικών φόρων,
ΦΠΑ και εισφορών. 

Μαγικές συνταγές μπορεί να μην υπάρχουν. Υπάρχουν,
όμως, έξυπνες συνταγές. Οι έξυπνες πολιτικές και οι έξυ-
πνες προσεγγίσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στα λαμπρά
παραδείγματα. Αντίθετα, πρέπει να γίνουν ο κανόνας που
θα κάνει τη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας της κρίσης και της
Ελλάδας της προοπτικής. 

Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΕΒ θα σταθεί αρωγός με όλες
του τις δυνάμεις.

Η Ελλάδα της παραγωγής και της καινοτομίας μπορεί, και πρέπει, να
αποτελέσει το σημείο αναφοράς του μέλλοντός μας. Ωστόσο, αυτή η Ελλάδα
δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον υπερφορολόγησης. Κι αυτό διότι
τα δημόσια έσοδα που προέρχονται από αυτήν τη συνήθη πρακτική δεν είναι
βιώσιμα, καθώς η υπερβολική φορολόγηση ωθεί τις επιχειρήσεις σε
αναστολή της οικονομικής δραστηριότητάς τους, οδηγεί σε μείωση της
απασχόλησης και αύξηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

«Χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί
να υπάρξει σταθερή ανάπτυξη»


ΟΙ ΥΠΕΡ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΕΒΕ ΕΠΙΤΡΕ-

ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

entheto_epixirin_APOPSI  2/16/17  6:19 PM  Page 23



entheto_epixirin_APOPSI  2/16/17  6:19 PM  Page 24


	APO_01en
	APO_02en
	APO_03en
	APO_04en
	APO_05en
	APO_06en
	APO_07en
	APO_08en
	APO_09en
	APO_10en
	APO_11en
	APO_12en
	APO_13en
	APO_14en
	APO_15en
	APO_16en
	APO_17en
	APO_18en
	APO_19en
	APO_20en
	APO_21en
	APO_22en
	APO_23en
	APO_24en

