
ειδικη εκδοση
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 

9/10 ΝΟεμΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»
ΑΡΘΡΟ του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
Άδωνι Γεωργιάδη 

«ΤΟΛΜΑΜΕ 
ΝΑ ΠΑΜΕ 
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ...»
ΑΡΘΡΟ του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστή Χατζηδάκη





την LEPTOS GROUP για την «Ανάπτυξη Τουριστικού και
Παραθεριστικού Θέρετρου», που θα υλοποιηθεί σε ακί-
νητο που βρίσκεται στον νοτιοανατολικό μυχό του κόλ-

Ε
ίναι εντυπωσιακό το πώς οι πρόσφατες εκλογές
επηρέασαν θετικά την επιλογή της Ελλάδας ως
επενδυτικό προορισμό. Μετά από 10 χρόνια
οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, που όμως ο λογαριασμός «έβγαινε»

με υπερφορολόγηση και επιδόματα, υπάρχει μια ανα-
πτυξιακή προσμονή στην κοινωνία και μια πρόκληση
στον επιχειρηματικό κόσμο να ανταποκριθεί σε αυτή την
προσμονή. 

Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να δίνει έμφαση
στην αύξηση των επενδύσεων που φέρνουν θέσεις εργα-
σίας και ανάπτυξη, για αυτό η διυπουργική επιτροπή
στρατηγικών επενδύσεων που συγκροτήθηκε για να τρέ-
ξει όλες τις μεγάλες επενδύσεις και να ξεπεράσει τα ό-
ποια γραφειοκρατικά προβλήματα ενέκρινε μόλις στις αρ-
χές του Οκτωβρίου επενδυτικά σχέδια ύψους 800 εκατ.
ευρώ.

Το πρώτο σχέδιο αφορά έργο της COSTA NOPIA με

που της Κισσάμου. Το συνολικό κόστος του έργου, κατά
την εκτίμηση του φορέα της επένδυσης, ανέρχεται στα
303 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο αφορά έργο του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ «Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ», που κατέ-
θεσε σχέδιο για την ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πο-
λιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού & επιχει-
ρηματικού πόλου, στον Ελαιώνα Ταύρου Αττικής, ιδιο-
κτησίας της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ, και προϋπολογισμού 117
εκατ. ευρώ.

Το τρίτο αφορά την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
177MW», ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ NOTIAS – EAST PV
ΚΑΙ ΣΙΑ, για την ανάπτυξη συνολικά 16 σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ΑΠΕ, στους νομούς
Σερρών και Βοιωτίας, εκ των οποίων 11 φωτοβολταϊκοί
και 5 αιολικοί σταθμοί. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
172 εκατομμύρια ευρώ. Και, τέλος, έργο της
«CONSORTIUM SOLAR POWER» για την «Ανάπτυξη, την
Κατασκευή και Λειτουργία συστάδας Φωτοβολταϊκών
Σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος
284 MW», που θα χωροθετηθούν σε 12 περιοχές της
Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Το συνολικό κόστος
του έργου ανέρχεται στα 214 εκατομμύρια ευρώ.

Από την Κίνα ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα «Golden
Visa» με γνώμονα την παροχή επιπλέον κινήτρων στους
υποψήφιους επενδυτές, ενώ ξεμπλόκαραν από την κυ-
βέρνηση το εμβληματικό έργο του Ελληνικού και το
master plan της COSCO για τον ΟΛΠ, όπου η κυβέρνηση
με την καθοριστική συμβολή της προώθησε ταχύτατα μέ-
σα σε 3 μήνες την επένδυση του ΟΛΠ, ύψους 611,8 ε-
κατ. ευρώ που είχε κολλήσει.

Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, από τη
μεριά του, άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή του ελλη-
νοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου υπογράφοντας
πακέτα συμφωνιών με τη Βουλγαρία. Οι εργασίες κατα-
σκευής θα ξεκινήσουν σύντομα και αναμένεται να ολο-
κληρωθούν τον Ιούλιο του 2021.

Βελτιωμένη η εικόνα 
Πριν από αυτές τις παρεμβάσεις η ERNST & YOUNG Ελ-
λάδος πραγματοποίησε ερευνά με την οποία αποδεικνύει
πως η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο επενδυτικό στόχα-
στρο. Το 47% των επενδυτών θεωρεί ότι η εικόνα της Ελ-
λάδας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τον τε-
λευταίο χρόνο, ενώ πολύ υψηλότερο ποσοστό, 76%, ε-
κτιμά ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία.
Βάσει της έρευνας το 30% των επενδυτών που συμμετεί-
χαν στην έρευνα της EY προτίθεται να προχωρήσει σε νέ-
ες επενδύσεις στην Ελλάδα ή να επεκτείνει τις υφιστάμε-
νες δραστηριότητές του εδώ. Πρόκειται για ποσοστό πά-
νω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 27% και υ-
ψηλότερο από χώρες που κατάφεραν τα τελευταία χρό-
νια να προσελκύσουν επενδύσεις, έπειτα από την έξοδό
τους από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ό-
πως είναι για παράδειγμα η Πορτογαλία με 25% ή από
χώρες με ισχυρές οικονομίες, όπως η Γερμανία με 23%.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενδιάμεσες οικο-
νομικές προβλέψεις της εκτιμά πως η ανάπτυξη στην Ελ-
λάδα θα κινηθεί σταθερά υψηλοτέρα από τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης πιάνοντας ρυθμό 2,1% το 2019 και 2,2%
το 2020.
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Ξανα στο επενδυτικο
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πενδύσεις και να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, ώ-
στε να δημιουργηθούν νέος πλούτος και νέες θέσεις ερ-
γασίας στη χώρα. Εμείς κάνουμε μεταρρυθμίσεις γιατί το
πιστεύουμε κι όχι επειδή μας το ζητούν οι θεσμοί. 

1 Τη συνειδητοποιημένη κοινωνία. Οι Έλληνες συ-
νειδητοποιούν για πρώτη φορά τις αρετές της ιδιωτικής
οικονομίας, ότι δεν είναι κακό για μία επιχείρηση να έχει
κέρδος, καθώς και ότι όλα όσα πίστευαν στη μεταπολι-
τευτική περίοδο ως εύκολες λύσεις της αριστεράς δεν υ-
πάρχουν. 

1 Το εργατικό δυναμικό, πολύ καλά εκπαιδευμένο, υ-

Του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
Άδωνι Γεωργιάδη

Z
ούμε σ’ έναν κόσμο στον οποίο οι υπουργοί Α-
νάπτυξης ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο πόσο
γρήγορα ιδρύεται μια επιχείρηση στη χώρα
τους. Όχι πλέον στο πόσες ημέρες αλλά στο πό-
σες ώρες απαιτούνται.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο, στον οποίο όταν μια εταιρεία α-
νακοινώνει ότι επανεξετάζει αν θα προχωρήσει στην ε-
πένδυσή της σε μια χώρα (χαρακτηριστικό το παράδειγμα
της Volkswagen που σκέφτεται, δεν έχει αποφασίσει α-
κόμα, να ακυρώσει την επένδυση στην Τουρκία), αμέσως
άλλες χώρες διαγωνίζονται στο ποια θα δώσει τα ισχυρό-
τερα κίνητρα ώστε να προσελκύσει τη συγκεκριμένη ε-
πένδυση.

Σ’ αυτόν τον κόσμο, αυτές τις οικονομίες, μ’ αυτές
τις ταχύτητες καλούμαστε ως χώρα ν’ ανταγωνι-
στούμε. Πώς; Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα:

1 Επιχειρηματίες χρειάστηκε να περιμένουν δύο χρό-
νια και να εξασφαλίσουν 76 γνωμοδοτήσεις για να προ-
χωρήσει επενδυτικό τους σχέδιο.

1 Για την επέκταση υφιστάμενης υποδομής απαιτή-
θηκε η εμπλοκή 14 υπουργείων και τουλάχιστον 12 έτη α-
ναμονής.

Είναι προφανές ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να σταμα-
τήσει και να μας περιμένει. Ο επενδυτής σήμερα έχει πολ-
λές επιλογές. Όταν ακόμη και για διάστημα πέντε ημερών
μπορεί να επιλέξει να πάει σε άλλη χώρα, δεν υπάρχει
πλέον χρόνος για χάσιμο.

Στην Κυβέρνηση θέλουμε κι εργαζόμαστε από την
πρώτη ημέρα ώστε

1 να κάνουμε την Ελλάδα την πιο φιλική στις επεν-
δύσεις και την επιχειρηματικότητα χώρα του κόσμου,

1 να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό επενδυτικό περι-
βάλλον για να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες
που έχει η Ελλάδα αλλά μετά από μια δεκαετή κρίση και
τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζει,

1 να διαμορφώσουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλ-
λον σύγχρονο, διάφανο, ισότιμο, γρήγορο κι ευέλικτο
που θα αφήνει τους επιχειρηματίες να δουλεύουν.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε πέντε στρατη-
γικής φύσης πλεονεκτήματα:

1 Το μηδενικό ρίσκο (zero country risk) και την πο-
λιτική σταθερότητα, απόλυτα διασφαλισμένη για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια με τις αλλεπάλληλες νίκες της Νέας
Δημοκρατίας στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019.

1 Τη γενναία μεταρρυθμιστική ατζέντα και την πίστη
στις μεταρρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη έχει ζητήσει και λάβει ισχυρή εντολή από τον ελ-
ληνικό λαό, με βάση ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποιήσεων και μεταρρυθμίσεων για να προσελκυσθούν ε-

ψηλής ποιότητας και –δυστυχώς, λόγω της μεγάλης α-
νεργίας– πλεονάζον. 

1 Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των ομολόγων της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, που οδηγούν και σε φθηνότερο
κόστος χρήματος στην πραγματική οικονομία.

Με τον Αναπτυξιακό Νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα»,
που υπερψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, κάνουμε πράξη
τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Μ’ αυτό τον εξαιρετικά
πρακτικό Νόμο, εκπέμπουμε σαφέστατο μήνυμα στους ε-
πενδυτές: «Ξεχάστε την παλιά Ελλάδα για την οποία ακού-
γατε ότι μόλις θα φτάσετε, θα μπλέξετε με δικαστήρια, με πο-
λεοδομίες, με αρχαιολογίες, με γραφειοκρατίες. Από εδώ και ε-
μπρός, στη νέα Ελλάδα που δημιουργούμε, όποιος θέλει να
δράσει θα μπορεί να το κάνει».

Στόχος μας είναι να αφαιρέσουμε γραφειοκρατία και
να επιταχύνουμε τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Να
αλλάξουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονται ε-
πιχειρήσεις και γίνονται οι στρατηγικές επενδύσεις στην
Ελλάδα. Να καταστήσουμε το κράτος από εχθρό, φίλο του
επιχειρηματία. Να δώσουμε τη δυνατότητα στην οικονο-
μία να κινηθεί γρηγορότερα..

Η Τράπεζα της Ελλάδας υπολογίζει σε μελέτη της ότι
σε ορίζοντα δεκαετίας η υλοποίηση των διατάξεων του
νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα οδηγήσει σε αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ και της απασχόλησης κατά 5% και των
επενδύσεων κατά 10%. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αυτές εί-
ναι αρκετά συντηρητικές.

Ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει στόχο έως το 2023, με υ-
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να έχουμε καλύψει τουλά-
χιστον το μισό της απώλειας του 25% του ΑΕΠ κατά τα
χρόνια της κρίσης. 

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η ανάπτυξη δεν είναι
στοίχημα μιας Κυβέρνησης ή ενός υπουργού αλλά ολό-
κληρου του ελληνικού λαού. Είναι ζήτημα εθνικής επι-
βίωσης. Αν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε άμεσα
ξένες επενδύσεις, τομέα στον οποίο παραμένουμε τελευ-
ταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν μπορέσουμε να αυ-
ξήσουμε το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν, πώς θα απο-
κτήσουμε τους αναγκαίους πόρους για να ασκήσουμε δη-
μογραφική πολιτική, αμυντική πολιτική, εξωτερική πο-
λιτική, εκπαιδευτική πολιτική; 

Αν δεν μπορέσουμε να αποκτήσουμε δικά μας πραγμα-
τικά χρήματα, το έθνος μας θα σβήσει και τα παιδιά μας
θα φύγουν στο εξωτερικό. Θέλουμε αυτό να το αντιστρέ-
ψουμε; Αυτό δεν θα αντιστραφεί ούτε εύκολα, ούτε γρήγο-
ρα, ούτε με μαγικό τρόπο. Θα αντιστραφεί μόνο αν απο-
φασίσουμε να παίξουμε με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Συνεπώς, όλοι πλέον συνειδητοποιούμε ότι η επιτυ-
χία στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την αύξηση
του ΑΕΠ θα είναι επιτυχία της Ελλάδας και των παιδιών
μας. Και αν θέλουμε να αρχίσουν να επιστρέφουν τα παι-
διά μας από το εξωτερικό, ένας τρόπος μόνο υπάρχει, η
δημιουργία στην Ελλάδα καλοπληρωμένων και με προο-
πτικές θέσεων εργασίας.

«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»
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δύσεις. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το δεύτερο κύκλο του
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον» και σχεδιάζουμε τον τρίτο κύκλο. 

Η Βουλή ήδη κύρωσε τις συμβάσεις για την έρευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Κρήτη και το Ιό-
νιο. Παράλληλα, εμβαθύνουμε τις στρατηγικές μας συμ-
μαχίες με χώρες όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυ-

Του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστή Χατζηδάκη

Η
Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας ε-
ποχής. Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, δη-
μιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αφή-
σουμε πίσω μας τα χρόνια της αβεβαιότη-
τας και να βαδίσουμε με σιγουριά και πιο

γρήγορα μπροστά. 
Δεν θα πρωτοτυπήσω εάν μιλήσω για τα συγκριτικά

πλεονεκτήματα που έχουμε σαν χώρα σε μια σειρά τομέ-
ων. Αυτό που έχει αλλάξει σε σύγκριση με τα προηγούμε-
να χρόνια, είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον μία σύγχρονη,
ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που επιδιώ-
κει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
προς όφελος της εθνικής οικονομίας, δηλαδή προς όφε-
λος των Ελλήνων και των Ελληνίδων. 

Μερικοί από τους τομείς όπου μπορούμε να πάμε γρή-
γορα ανήκουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, του οποίου ηγούμαι. Είναι κατ’ αρχάς η ΔΕΗ, η διά-
σωση της οποίας έχει υπάρξει μια από τις βασικές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα. Πετύχαμε να
την κρατήσουμε όρθια, η προσπάθεια για την εξυγίανσή
της όμως μόλις ξεκινάει. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η
ΔΕΗ δεν είναι μόνο ο ενεργειακός πυλώνας της χώρας
αλλά μπορεί, εφόσον εξυγιανθεί, να γίνει ο καταλύτης για
επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Για παράδειγμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α-
ΠΕ) και στο πλαίσιο της δέσμευσης του πρωθυπουργού
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη σταδιακή απολι-
γνιτοποίηση μέχρι το 2028 τόσο της ίδιας της επιχείρη-
σης, όσο και της χώρας γενικότερα, λαμβάνοντας φυσικά
υπόψη την ενεργειακή μας ασφάλεια. Αυτό δεν το έχει
τολμήσει καμιά άλλη ελληνική κυβέρνηση. 

Κάτι που με φέρνει στα θέματα του περιβάλλοντος, τα ο-
ποία βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Στρεφό-
μαστε συνολικότερα σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
και κυκλικής οικονομίας και θέτουμε τον πήχη ψηλότερα
από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλους
τους τομείς: Αναθεωρούμε το εθνικό σχεδιασμό θέτοντας
πιο φιλόδοξους στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ (από
το 31% στο 35% το 2030, σε σχέση με 17% σήμερα).
Προχωράμε την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων,
όπου βάζουμε στόχο την αύξηση του ποσοστού της ανα-
κύκλωσης από το 19% σήμερα στο 30% σε 4 χρόνια, βα-
δίζοντας στα χνάρια περιφερειών όπως η Δυτική Μακε-
δονία, η Ήπειρος και οι Σέρρες που προχώρησαν με ΣΔΙΤ
και έγιναν παραδείγματα προς μίμηση. Υιοθετείται παντού
ο καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα (π.χ. τα τρόφιμα)
μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δρομολογούμε την υλοποί-
ηση της δέσμευσης του πρωθυπουργού για την απαγό-
ρευση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021. Δίνου-
με έμφαση στις πράσινες επενδύσεις δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για ανάπτυξη και χιλιάδες νέες και ποιοτι-
κές θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτήν. Αναλάβαμε
τέλος πρωτοβουλία για τη διοργάνωση Συνόδου Κορυφής
για το Κλίμα στην Αθήνα το 2020. 

Η προσπάθειά μας όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζεται
στην ενέργεια όπου ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ, βρίσκονται στις
προτεραιότητες του υπουργείου για εμβληματικές επεν-

πτος (με τη σημαντική υποστήριξη των ΗΠΑ) με στόχο
μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αε-
ρίου ΤΑP και IGI Poseidon. 

Προωθούμε νέες υποδομές εισαγωγής υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG), μέσω ιδιωτικών επενδύσεων
όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και η υποθαλάσσια
δεξαμενή φυσικού αερίου στην Καβάλα. Αναδεικνύουμε
έτσι την Ελλάδα σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης, αλλά
και σε πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας στη γειτονιά
μας. 

Στον τομέα του ορυκτού πλούτου,  μετά την έκδοση της
δικαστικής απόφασης που δικαίωσε τον επενδυτή στις
Σκουριές, εκδώσαμε ταχέως τις αποφάσεις που απαιτού-
νταν για να ξεμπλοκάρει η επένδυση.

Στην χωροταξία και πολεοδομία, δρομολογούμε, μέσα
σε ένα πλαίσιο βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης και προ-
στασίας του περιβάλλοντος, την άμεση απεμπλοκή εμ-
βληματικών επενδύσεων που καθυστέρησαν αδικαιολό-
γητα. Ολοκληρώσαμε μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες την
υπογραφή και των 4 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
για το Ελληνικό, που θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί από
τον Οκτώβριο του 2018. Καθορίζουμε, παράλληλα, χρή-
σεις γης σε όλη τη χώρα, με πρόγραμμα εκπόνησης Τοπι-
κών Χωρικών Σχεδίων, ώστε να γνωρίζουν όλοι πού
μπορούν να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα, με ασφά-
λεια δικαίου. 

Στόχος είναι να έχει εκδοθεί το 70% των χωρικών σχε-
δίων μέχρι το τέλος της τετραετίας σε επίπεδο δήμων. Τέ-
λος, προετοιμάζουμε νομοθετική παρέμβαση για την α-
πλοποίηση και επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειο-
δοτήσεων και προωθούμε με ταχύτητα την ολοκλήρωση
του κτηματολογίου. 

Η πατρίδα μας πρέπει να προχωρήσει με αυτοπεποί-
θηση. Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και η γεωστρα-
τηγική θέση της χώρας δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται
από σχέδιο, πρόγραμμα, αποφασιστικότητα και προσή-
λωση στις μεταρρυθμίσεις. Και αυτά τα χαρακτηριστικά
έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η
Ελλάδα να πάει με σιγουριά πιο γρήγορα μπροστά.

ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ...


 





 







αποδεικνύεται άξιος «συνεχιστής» του 2018, αφού το ύ-
ψος-ρεκόρ του 1,084 δισ. ευρώ που πέτυχε στον ενοποι-
ημένο κύκλο εργασιών της η MYTILINEOS το πρώτο εν-
νεάμηνο του περσινού χρόνου (σ.σ. ήταν η πρώτη φορά
στην ιστορία της που ξεπέρασε το ταβάνι του ενός δισε-
κατομμυρίου), εκτοξεύθηκε κατά +42,7% το α΄ 9μηνο του
2019, γράφοντας ενοποιημένο τζίρο της τάξης του 1,547
δισ. ευρώ.

Στο ίδιο φετινό εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 248
εκατ. ευρώ έναντι 218,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2018, ενισχυμένα κατά 13,7%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 120,6 εκατ. ευρώ
έναντι 117,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του

Της Αιμιλίας Σουλοβάρη

«Θ
ΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ» ονομάζεται το νέο
και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο στην Ελ-
λάδα που προτίθεται να κατασκευάσει ο
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Ο πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Ευ-
άγγελος Μυτιληναίος, από κοινού με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της
General Electric Power Europe, Michael Rechsteiner,
και παρουσία πλήθους πολιτικών αλλά και παραγόντων
του επιχειρηματικού κόσμου που έδωσαν το «παρών» στη
σχετική εκδήλωση, έβαλαν τον «Θεμέλιο Λίθο» του νέου
εργοστασίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. 

Η υπερσύγχρονη μονάδα της MYTILINEOS στη Βοι-
ωτία θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία αιχμής της General
Electric και το κόστος κατασκευής της θα κυμανθεί περί τα
300 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες ά-
μεσες επενδύσεις εν Ελλάδι, η οποία θα δημιουργήσει
350 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και
40 μόνιμες θέσεις ειδικευμένου προσωπικού όταν τεθεί
σε λειτουργία (σ.σ. τοποθετείται στο δ΄ τρίμηνο του 2021).

Έχει, δε, τη σημασία του να υπογραμμιστεί ότι πρόκει-
ται για την πρώτη μεταμνημονιακή επένδυση στη χώρα, η
οποία δεν σταματά εδώ, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο
πρόγραμμα επενδύσεων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ
που έχει εξαγγείλει ο Όμιλος Μυτιληναίου.

Για την ώρα, το portfolio της MYTILINEOS στην ηλε-
κτροπαραγωγή με καύσιμο φυσικό αέριο ανέρχεται ήδη
σε 1,2 GW παραγόμενο από τις εξής τρεις μονάδες:

• Το εργοστάσιο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας που
παράγει ηλεκτρική ενέργεια Συνδυασμένου Κύκλου
(ΘΗΣ) ισχύος 444,48 MW.

• Τον σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) ισχύος 334 MW,
που είναι εγκατεστημένος κι αυτός στον Άγιο Νικόλαο.

• Τη μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) ισχύος
436,6 MW, η οποία βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους
Κορινθίας και ανήκει στην Κόρινθος Power, θυγατρική
τής MYTILINEOS και της Motor Oil.

5ετές πλάνο επενδύσεων και εξαγορών 
Δεν είναι, όμως, μόνο η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
με φυσικό αέριο για την οποία η MYTILINEOS θα έχει
να… καυχιέται τη χρονιά που έρχεται. Κι αυτό διότι το
2020 θα είναι για τον ελληνικό βιομηχανικό όμιλο χρο-
νιά επέκτασης και επενδύσεων. Παράδειγμα, η νέα μο-
νάδα παραγωγής αλουμίνας, για την οποία η σχετική με-
λέτη προχωρά με βάση τον σχεδιασμό και η απόφαση για
την τροχοδρόμηση της επένδυσης θα ληφθεί στη διάρ-
κεια του πρώτου τριμήνου του 2020. Το νέο πενταετές ε-
πενδυτικό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει, εκτός από τις
ετήσιες συντηρήσεις, τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
συνδυασμένου κύκλου και επενδύσεις στον κλάδο των
φωτοβολταϊκών. Πενήντα έως 60 εκατ. ευρώ θα είναι οι
ετήσιες επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, €300.000.000
η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ε-
φόσον ληφθεί η οριστική απόφαση το πλάνο θα περιλά-
βει ακόμη και τη νέα μονάδα αλουμίνας με κόστος
€500.000.000. Οι δύο αυτές επενδύσεις που ξεκινούν το
2020 και θα ολοκληρωθούν η πρώτη σε δύο χρόνια και
σε 5 χρόνια η δεύτερη, θα αλλάξουν την κλίμακα του ομί-
λου μετατρέποντάς στον σε διεθνή «παίκτη». 

Για πρώτη φορά τζίρος άνω του 1 δισ. ευρώ
Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, τώρα, το 2019

2018. Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε
€0,844 έναντι €0,824 το εννεάμηνο του 2018. Ο καθα-
ρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 449 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρισμού 
Το πρώτο εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύ-
ξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,4% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών φυσικού αεριού και υ-
ψηλών τιμών CO2 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντικά αυ-
ξημένη παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου (κατά
26,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018).

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές
CO2, οδήγησαν σε άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήμα-
τος η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα
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«ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ» 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ME ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

«Το ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου φιλοδοξού-
με να συνεχίσει να είναι σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό έ-
νας κλιματικά θετικός ενεργειακός πόλος για την Ελλά-
δα αλλά και ένας σημαντικός οικονομικός πυρήνας της
ευρύτερης περιοχής. Το ενεργειακό κέντρο φιλοδοξεί να
είναι η καθαρή καρδιά του ενεργειακού μας συστήμα-
τος», σημείωσε ο γενικός διευθυντής Ενέργειας της
MYTILINEOS, Ντίνος Μπενρουμπή, και συνέχισε: «Α-
ποτελεί τη φυσική εξέλιξη της στρατηγικής μας», σημει-
ώνοντας ότι «η Mytilineos είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης
παραγωγός με 1,2GW θερμικών μονάδων και 225 MW
ΑΠΕ που καλύπτουν το 15% της ενεργειακής ζήτησης.
Με το νέο εργοστάσιο η Mytilineos θα ξεπεράσει τα 2GW
και μαζί με τις ραγδαία αυξανόμενες μονάδες ΑΠΕ θα
συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά
και στις εξαγωγές ενέργειας προς τις γειτονικές».

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MYTILINEOS):

«Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο MYTILINEOS»



€65,27/MWh, 14,6% υψηλότερη σε σύγκριση με την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η αυξημένη ζήτηση και η υψηλή τιμή CO2, σε συν-
δυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, μέσω της αγοράς φορ-
τίων υγροποιημένου φυσικού αερίου και τον υψηλό βαθ-
μό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονά-
δων της εταιρείας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της
παραγωγής τους στις 4,1 TWh, αύξηση 19,9% σε σύ-
γκριση με το εννεάμηνο του 2018.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ΑΠΕ μονά-
δες της εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που α-
ντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης στο διασυν-
δεδεμένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των κα-
θαρών εισαγωγών.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ):

«Κάλεσμα σε επενδύσεις»
Με αφορμή την τελευταία επένδυση της

MYTILINEOS ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, απηύθυνε προσκλητήριο

προς τον επενδυτικό κόσμο να εμπιστευτεί ξανά
την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. 

«Το έργο που θεμελιώνεται στην αρχή της θητείας
μιας κυβέρνησης που πιστεύει στην πράσινη ανά-
πτυξη και λίγο πριν την κατάθεση του νέου αναπτυ-
ξιακού κόσμου. Αποτελεί έμπρακτο δείγμα της εμπι-
στοσύνης του κόσμου των επιχειρήσεων στην κυ-
βέρνηση και έμπρακτη απόδειξη στην αδιαπραγμά-
τευτη αποφασιστικότητα να ξεμπερδέψουμε το ανα-
πτυξιακό κουβάρι που καθηλώνει τις επενδύσεις»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: 

«Αίρονται εμπόδια απλοποιούνται διαδικασίες, ο
τόπος έχει πληρώσει διαχρονικά και ακριβά τις ιδε-
οληψίες που οδήγησαν στη δαιμονοποίηση της ι-
διωτικής πρωτοβουλίας. Όλα αυτά βρίσκονται πί-
σω, ήραμε τα capital controls απαλλάσσουμε τη βα-

ριά φορολογία, κανείς πια δεν θα μπορεί να επικα-
λείται ανυπέρβλητα εμπόδια, η Ελλάδα μετατρέπε-
ται σε τόπο πολιτικής σταθερότητας και κινήτρων
σε έναν τόπο που όλοι αναγνωρίζουν ως φιλικό για
τις επενδύσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, και στο
γεγονός ότι ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσο-
τάκης, 53 χρόνια πριν είχε εγκαινιάσει το εργο-
στάσιο της Αλουμίνιον, ένα έργο που εμπνεύστηκε
και θεμελίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 

«Συγχαίρω τον όμιλο που εμπιστεύεται τη χώρα
και τους ανθρώπους της και δημιουργεί δουλειές για
τους Έλληνες και χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως
την ήπια γέφυρα μετάβασης στην εποχή της πράσι-
νης ενέργειας. Η επένδυση απέσπασε μόνο θετικές
γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρχές και δείχνει ότι
μπορούμε να παράγουμε νέο πλούτο και να έχουμε
φθηνή ενέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον», τόνι-
σε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι η επέν-

δυση συμβαδίζει με τρεις κεντρικές επιλογές της
κυβέρνησης: την αντικατάσταση του λιγνίτη από
πιο ήπιες μορφές ενέργειας, την απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας για νέες θέσεις εργασίας και
πιο φθηνή τιμή του ρεύματος και τον περιορισμό
της αιμορραγίας που προκαλούν οι εισαγωγές η-
λεκτρισμού.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φιλόδοξη δέσμευση για
γρήγορη απεξάρτηση από το λιγνίτη μέχρι το 2028
που υπερβαίνει χρονικά τον στόχο της Γερμανίας
(απεξάρτηση το 2038). Εξήγγειλε δε ότι θα εκπο-
νηθεί ειδικό master plan για τη Δ. Μακεδονία και
τη Μεγαλόπολη, ώστε οι περιοχές αυτές απαλλαγ-
μένες από το λιγνίτη να μετατραπούν σε πόλους
έλξης επενδύσεων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MYTILINEOS):

«Συμπαραστάτης στην εθνική
γραμμή για πράσινες επενδύσεις» 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της τελετής θεμελίωσης του νέου εργοστα-

σίου της MYTILINEOS στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ο ιδρυτής του ομίλου Ευάγγελος
Μυτιληναίος επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων τη δέσμευση να συνταχθεί το γκρουπ με την

κυβερνητική προσπάθεια ώστε ο σημερινός στόχος της «πράσινης» ενέργειας να ανέλθει το
2030 στο 35% από 20% που είναι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μυτιληναίος απευθυνόμενος
προς τον πρωθυπουργό υπογράμμισε τα εξής: «Άκουσα με προσοχή την ομιλία σας στο πλαίσιο
της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα και ειδικότερα τη νέα εθνική στρατηγική, σύμφωνα με την ο-
ποία το ποσοστό παραγωγής καθαρής ενέργειας θα ενισχυθεί και από 20% που είναι ο στόχος σή-
μερα, θα φτάσει το 35% ο 2030. Ο στόχος που θέσατε δεν είναι απλώς φιλόδοξος. Είναι ανα-
γκαίος και σας συγχαίρω για την αποφασιστικότητα σας. Αυτή πρέπει να είναι η εθνική μας γραμ-
μή. Αυτή θα είναι η παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές».

Για να καταλήξει ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης:
«Δράττομαι της ευκαιρίας για να δηλώσω
ενώπιόν σας ότι η Mytilineos συντάσσε-
ται με την εθνική αυτή προσπάθεια. Και
στο μερίδιο που της αναλογεί δεσμεύεται
ότι η βιομηχανική της δραστηριότητα θα
γίνει και αυτή πράσινη. Μέχρι το τέλος του
2030, ο Τομέας της Μεταλλουργίας της ε-
ταιρίας, η ιστορική Αλουμίνιον της Ελλά-
δας και άλλες μονάδες της εταιρίας στο ε-
ξωτερικό θα ηλεκτροδοτούνται αποκλει-
στικά από ΑΠΕ, μηδενίζοντας το περιβαλ-
λοντικό βιομηχανικό αποτύπωμα».





νικά με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την πρώτη παρου-
σίαση του Οράματος 2020, που προβλέπει την καθιέρωση του
ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκό-
σμιου επιπέδου. Η υλοποίηση του Οράματος, μέσω σημαντι-
κών πρωτοβουλιών και επενδύσεων, οδηγεί τόσο στην εξέλιξη
του ΟΠΑΠ, όσο και σε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Στη
βάση αυτή, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιήσουμε με επι-
τυχία τους στόχους μας για το σύνολο του έτους», σχολίασε ο
κ. Ντάμιαν Κόουπ. 

Τα VLTs συμβάλλουν δυναμικά 
στην ανάπτυξη του ΟΠΑΠ
Η δραστηριότητα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) συνέ-
χισε την ανοδική της πορεία και στο πρώτο εξάμηνο του
2019, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να δια-
μορφώνονται στα 139,9 εκατ. έναντι 89,4 εκατ. κατά την α-

H
συνεπής υλοποίηση του Οράματος 2020 και
η συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο στις ισχυρές επιδόσεις
που κατέγραψε ο ΟΠΑΠ στο πρώτο εξάμηνο
του 2019, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμ-

βουλος της εταιρείας, Ντάμιαν Κόουπ, στους αναλυτές,
κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομι-
κών αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Στο πρώτο εξάμηνο του
2019, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ
αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 779,6
εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και α-
ποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα
198,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 26,2% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξή-
θηκαν κατά 39,0%, φτάνοντας στα 91,8 εκατ. ευρώ. 

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου συμπίπτουν χρο-

ντίστοιχη περίοδο του 2018. Σήμερα, περίπου 20.300
VLTs έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε λειτουργία συ-
νολικά. Πέρα από τα παραπάνω, ο κ. Κόουπ σχολίασε ό-
τι οι πελάτες και οι συνεργάτες του ΟΠΑΠ έχουν ανταπο-
κριθεί θερμά στο τζακ ποτ που εισήχθη στο δίκτυο των
παιγνιομηχανημάτων στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, με
την εταιρεία να συνεχίζει τις πρωτοβουλίες της για την ει-
σαγωγή νεών παιχνιδιών κατά το προσεχές διάστημα. 

Η εξέλιξη του δικτύου καταστημάτων
ΟΠΑΠ προχωρά με εντατικούς ρυθμούς 
Περισσότερα από 300 νέα ή ανακαινισμένα καταστήματα
ΟΠΑΠ είχαν ανοίξει έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου. Ό-
πως σχολίασε ο κύριος Κόουπ, τα τελευταία τρία χρόνια, ο
ΟΠΑΠ έχει καταφέρει να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο του δικτύου καταστημάτων του σε

όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο του
2019, η μέση προμήθεια των πρακτόρων του Ο-
ΠΑΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση. Στο πλαί-
σιο αυτό, το πρόγραμμα Retail Excellence 2020 θα
συνεχιστεί δυναμικά τους επόμενους μήνες, με στό-
χο να καταστήσει τα καταστήματα ΟΠΑΠ ελκυστι-
κούς προορισμούς διασκέδασης, μέσω της αξιο-
ποίησης ψηφιακών τεχνολογιών, νέων προϊόντων
και υπηρεσιών για τους συνεργάτες της εταιρείας.

Ενισχυμένος ο αθλητικός στοιχημα-
τισμός και οι online δραστηριότητες 
Η δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού του Ο-
ΠΑΠ συνέχισε τη θετική της πορεία, παρά την α-
πουσία σημαντικών αθλητικών γεγονότων κατά τη
θερινή περίοδο. Όπως τόνισε ο κ. Κόουπ, η εξέλιξη
αυτή οφείλεται στη σημαντική βελτίωση του στοι-
χηματικού προϊόντος και ιδιαίτερα στην ενίσχυση
των προϊόντων στοιχηματισμού κατά τη διάρκεια
των αγώνων (live) και στην αυξανόμενη διείσδυση
των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχημα-
τισμού (SSBTs). Όσον αφορά στη διαδικτυακή αγο-
ρά, η διάθεση του Τζόκερ Online έχει συμβάλει στην
ενίσχυση της online πελατειακής βάσης του ΟΠΑΠ.
Τέλος, όπως σημείωσε ο κ. Κόουπ, ο ΟΠΑΠ συνε-
χίζει να αναπτύσσει τη διπλή στρατηγική του για την
online αγορά, εστιάζοντας τόσο στην ανάπτυξη της
δικής του δραστηριότητας (ΟΠΑΠ online), όσο και
στην επένδυση στο Stoiximan Group. 
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ΙσχυρΕσ οΙκονομΙκΕσ
ΕπΙδοσΕΙσ καΙ δυναμΙκΗ
αναπτυξΗ μΕ οδΗγο 
το οραμα 2020

O διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Ντάμιαν Κόουπ
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Ο ΟΠΑΠ «πρωταθλητής» στην Εταιρική Υπευθυνότητα 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ CEO):

«Επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μέρος από 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνει εδώ και 60 χρόνια»
Ηπολυετής εταιρική ιστορία του ΟΠΑΠ δεν

είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με τον α-
θλητισμό και τον πολιτισμό. Υπάρχει ένα

νήμα που δένει άρρηκτα τον εμβληματικό Οργα-
νισμό με την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες,
καθώς οι δράσεις του που πραγματοποιούνται
συχνά-πυκνά ξεπερνούν τα κλασικά προγράμ-
ματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όπως εξη-
γεί σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται ο αναπλη-
ρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσ-
σέας Χριστοφόρου, προσπάθεια όλων των αν-
θρώπων που υπηρετούν το επιχειρηματικό και
κοινωνικό όραμα του ΟΠΑΠ είναι να επιστρέφε-

ται πίσω στους ανθρώπους και τις τοπικές κοι-
νωνίες ένα σημαντικό μέρος της εμπιστοσύνης
που εισπράττει καθημερινά ο Οργανισμός από
τους πολίτες. 

Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι
σύμφωνα με τον αναπληρωτή CEO οι δράσεις
του ΟΠΑΠ για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, με
τις οποίες κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από
270.000 συμπολίτες μας να συμβάλλουν στην α-
νακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών
νοσοκομείων της χώρας «Η Αγία Σοφία» και
«Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», μέσω της ε-
φαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ». 

Εδώ και περισσότερα από 60 χρό-
νια, ο ΟΠΑΠ αποτελεί ζωντανό και
αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνι-
κής κοινωνίας. Διαχρονικός στόχος

της εταιρείας είναι ο συνδυασμός επιχει-
ρηματικής αριστείας και κοινωνικής προ-
σφοράς, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη
στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας. Με
οδηγό τη δημιουργία ενός καλύτερου αύ-
ριο για τη νέα γενιά, ο ΟΠΑΠ έχει αναλάβει
αποτελεσματικές παρεμβάσεις που προά-
γουν την Υγεία, προωθούν τις αξίες του Α-
θλητισμού και υποστηρίζουν την Απασχό-
ληση, επενδύοντας συνολικά τα τελευταία
χρόνια (2015-2018) περισσότερα από 116
εκατομμύρια ευρώ, πέραν της συνολικής
συνεισφοράς του στην ελληνική οικονο-
μία. Στις πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ εντάσ-
σονται η ανακαίνιση των παιδιατρικών νο-
σοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώ-
της & Αγλαΐα Κυριακού», το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ»,
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης μέσω του «ΟΠΑΠ Forward»,
η δράση «Ευχοστολίδια» που χαρίζει κάθε
χρόνο χιλιάδες παιδικά χαμόγελα, καθώς
και το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής
«ΟΠΑΠ στη Γειτονιά». 

Ανακαίνιση παιδιατρικών
νοσοκομείων & δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις 
Στον τομέα της υγείας, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί
το φιλόδοξο έργο της ανακαίνισης των
δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκο-
μείων στην Ελλάδα «Η Αγία Σοφία» και

«Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», τα ο-
ποία εξυπηρετούν ανάγκες παιδιών από
όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα, ο ΟΠΑΠ έχει
ολοκληρώσει το 64% του έργου. Συνολι-
κά, έχουν παραδοθεί 24 έργα ανακαίνι-
σης, μεταξύ των οποίων 18 νοσηλευτικές
μονάδες, συνολικής έκτασης 11.540 τε-
τραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας
415 κλινών. Τα έργα περιλαμβάνουν πλή-
ρη εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων και των συστη-
μάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαε-
ρισμού, καθώς και εφοδιασμό με τον απα-
ραίτητο γραφειακό και ξενοδοχειακό εξο-
πλισμό. Επιπλέον, πραγματοποιούνται ε-
κτενείς χρωματικές και διακοσμητικές πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα ευ-
χάριστο περιβάλλον νοσηλείας για τα παι-
διά. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί για
δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα προληπτι-
κής ιατρικής «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», σε συ-
νεργασία με τον οργανισμό «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού». Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος, τρεις κινητές μονάδες επισκέ-
πτονται πόλεις και χωριά σε όλη την Ελ-
λάδα, παρέχοντας δωρεάν διαγνωστικές
εξετάσεις σε παιδιά και ενήλικες. 
Μέσα σε ένα χρόνο, το κινητό πολυϊατρείο
«Ιπποκράτης», η Κινητή Μονάδα Προλη-
πτικής Ιατρικής & Οδοντιατρικής και η Κι-
νητή Οφθαλμολογική και Ακουολογική
Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής, επισκέ-
φθηκαν 90 περιοχές σε όλη την Ελλάδα,
όπου 15.153 μικροί και μεγάλοι υποβλή-
θηκαν σε προληπτικά check ups. Οι εξετά-
σεις πραγματοποιούνται με τη συμβολή

των κατά τόπους Ιατρικών και Οδοντια-
τρικών Συλλόγων. 

Τόνωση επιχειρηματικότητας
και απασχόλησης 
Στον τομέα της Απασχόλησης, ο ΟΠΑΠ έ-
χει σχεδιάσει και υλοποιεί το πρόγραμμα
«ΟΠΑΠ Forward» για να προσφέρει μια
μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εξελι-
χθούν και να συμβάλουν στην τόνωση της
οικονομίας και της απασχόλησης στην Ελ-
λάδα. Σήμερα στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν πενήντα μικρομεσαίες επιχειρήσεις
από διάφορους κλάδους της οικονομίας.
Σαράντα εταιρείες, οι οποίες παρακολού-
θησαν τους δύο πρώτους κύκλους του
προγράμματος, κατάφεραν να αυξήσουν,
έως σήμερα, τον κύκλο εργασιών τους κα-
τά 21%. Ταυτόχρονα, δημιούργησαν 751
νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω
των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν
στην αγορά υποστηρίζουν 5.410 νέες έμ-
μεσες θέσεις απασχόλησης.

Επένδυση στη νέα γενιά 
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», που ε-
γκαινιάστηκε το 2015, υποστηρίζει παιδιά
ηλικίας από 6 έως 13 ετών από ερασιτε-
χνικά ποδοσφαιρικά σωματεία από όλη
την Ελλάδα. Έως σήμερα, στο πρόγραμμα
έχουν πάρει μέρος συνολικά 38.000 παι-
διά και 2.000 προπονητές από 191 ακα-
δημίες ποδοσφαίρου, που εδρεύουν σε 49
νομούς. Οι μικροί αθλητές λαμβάνουν

προπονητικές κατευθύνσεις με βάση τα
διεθνή πρότυπα, επιστημονική υποστήριξη
από ειδικευμένους παιδοψυχολόγους και
διατροφολόγους, αθλητικό υλικό και πλή-
ρη ασφαλιστική κάλυψη. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος, 55.000 γονείς/κηδεμόνες έχουν πά-
ρει μέρος σε διαδραστικές εκδηλώσεις για
θέματα διατροφής και ψυχολογίας. Μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 5.000 ώ-
ρες επιστημονικών δράσεων και έχουν
διανεμηθεί 25.000 μπάλες, 15.100 ζευγά-
ρια επικαλαμίδες, 125 σετ προπόνησης και
7.000 διακριτικά. Επίσης, έχουν διοργα-
νωθεί 38 φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών
σε όλη την Ελλάδα.

Χριστουγεννιάτικες παιδικές
ευχές γίνονται πραγματικότητα
Ο ΟΠΑΠ κάθε Χριστούγεννα μοιράζει χι-
λιάδες χαμόγελα σε παιδιά που έχουν α-
νάγκη, μέσα από τη δράση «Ευχοστολί-
δια». Από το 2014 που άρχισε η υλοποίη-
ση του προγράμματος, υποστηρικτές της
πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ από όλη την Ελ-
λάδα έχουν κάνει πραγματικότητα τις ζω-
γραφιές-χριστουγεννιάτικες ευχές 22.303
παιδιών από ιδρύματα και σωματεία. Τα
περασμένα Χριστούγεννα έγιναν πραγμα-
τικότητα 7.517 χριστουγεννιάτικες ευχές
παιδιών από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έχει υλο-
ποιήσει 30 έργα υποδομής στους φορείς
που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια
στα «Ευχοστολίδια», βελτιώνοντας ουσια-
στικά την ποιότητα ζωής των παιδιών.





Σ
ε προχωρημένους ρυθμούς βρί-
σκεται το έργο κατασκευής του
πρώτου πλωτού σταθμού υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου
στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο

εντάσσεται στην τέταρτη λίστα των Έργων
Κοινού Ενδιαφέροντος για την περίοδο
2019-2021. Ενώ έχει ενταχθεί και στις 3
προηγούμενες λίστες από το 2013 έως σή-
μερα. Άμεσα ξεκινά και η δεύτερη δεσμευ-
τική φάση του Market Test για τη δέσμευ-
ση δυναμικότητας αεριοποίησης στο τερ-
ματικό, η οποία προγραμματίζεται για τον
Νοέμβριο 2019. Η πρώτη φάση, η οποία
ήταν μη δεσμευτική, ολοκληρώθηκε με ε-
πιτυχία τον περασμένο Δεκέμβριο με την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από 20 εταιρεί-
ες που δέσμευσαν δυναμικότητα που αντι-
στοιχούσε με 12,2 δισ. κυβικά μέτρα.

Mόλις τον Ιούλιο εγκρίθηκαν από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι όροι συμ-
μετοχής των εταιρειών που θα συμμετά-
σχουν στο Market test της αγοράς για τη
δέσμευση δυναμικότητας αλλά και η τιμο-
λογιακή πολιτική, όπως δομή και οι ανα-
προσαρμογές ταρίφας. Οι ανάλογες οδη-
γίες δόθηκαν προς τις εταιρείες.

Στην Gastrade, η οποία θα «τρέξει» τη
μεγάλη επένδυση συμμετέχουν ο Όμιλος
Κοπεούζου, η GasLog, με κύριο μέτοχο

τον Έλληνα εφοπλιστή Πήτερ Λιβανό και
ο κρατικός διαχειριστής της Βουλγαρίας
Bulgartransgaz. Όλοι οι διαγωνισμοί

για την κατασκευή του έργου βρίσκονται
σε εξέλιξη.

Έργο στρατηγικής σημασίας
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 380
εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από ιδιω-
τικά κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση
και από πόρους των διαθρωτικών ταμεί-
ων. Η τελική επενδυτική απόφαση ανα-
μένεται στο α΄ εξάμηνο του 2020 και η θέ-
ση σε λειτουργία δύο χρόνια αργότερα,
δηλαδή στο α΄ εξάμηνο του 2022.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή υπε-
ράκτιας πλωτής μονάδας παραλαβής, α-
ποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου και ένα σύστημα
υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού, μέ-
σω του οποίου το φυσικό αέριο θα προω-
θείται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής ση-
μασίας, καθώς ο σταθμός είναι χωροθε-
τημένος στη διασταύρωση του κάθετου και
του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου,
που σε συνδυασμό με τους αγωγούς IGB
προς Βουλγαρία και τον ΤΑP προς Ιταλία
αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε ενεργειακό
κόμβο.
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Σε 2 χρονια θα ειναι ετοιμο 
το LNG Στην αλεξανδρουπολη
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Το 2021 θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες και στα 14 α-
εροδρόμια που έχει αναλά-

βει να διαχειριστεί η FRAPORT
GREECE. Οι κατασκευαστικές ερ-
γασίες στα αεροδρόμια Ζακύν-
θου, Καβάλας, Χανίων, Άκτιου έ-
χουν ολοκληρωθεί και οι επιβά-
τες απολαμβάνουν πλέον ανα-
βαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία,
νέες υπηρεσίες, μεγαλύτερες ανέ-
σεις και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Μέχρι το τέλος του 2019 θα ο-
λοκληρώνονται σταδιακά τα έρ-
γα αναβάθμισης και επέκτασης
στα αεροδρόμια της Σάμου, της
Σκιάθου, της Μυτιλήνης, της Ρό-
δου, και της Κεφαλονιάς. Το πρό-
γραμμα αναβάθμισης και εκσυγ-
χρονισμού των υποδομών θα συ-
μπληρωθεί μέχρι το 2021 με την
παράδοση των νέων αεροδρο-
μίων σε Κω, Σαντορίνη, Μύκονο,
Κέρκυρα και στο «MAKEΔONIA»
της Θεσσαλονίκης, που είναι το
μεγαλύτερο αεροδρόμιο που δια-
χειρίζεται η εταιρεία και φιλοδο-
ξεί να γίνει η ναυαρχίδα της μιας
και πέρυσι υποδέχθηκε 6,7 εκατ.
επιβάτες.

Τα ποσοστά προόδου 
ανά αερολιμένα
Τα ποσοστά της προόδου των ερ-
γασιών που εκτελέστηκαν ή εκτε-
λούνται ακόμη ανά περιφερειακό

αεροδρόμιο έχουν ως εξής:
• Αεροδρόμιο Χανιών (CHQ):
100%
• Αεροδρόμιο Ζακύνθου (ZTH):
100%
• Αεροδρόμιο Καβάλας (KVA):
100%
• Αεροδρόμιο Ακτίου (PVK):
100%
• Αεροδρόμιο Σκιάθου (JSI):
99%
• Αεροδρόμιο Σάμου (SMI): 
80%
• Αεροδρόμιο Ρόδου (RHO):
75%
• Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (MJT):
75%
• Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
(EFL): 65%
• Αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU):
60%
• Αεροδρόμιο Κω (KGS): 55%
• Αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK):
55%
• Αεροδρόμιο Σαντορίνης (JTR):
35%
• Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία» (SKG): 35%

Τα οφέλη 
από την επένδυση
Τα οφέλη για τη χώρα από την ε-
πένδυση για τη στήριξη της ελλη-
νικής οικονομίας είναι πολλαπλά: 
• Η FRAPORT κατέβαλε εφάπαξ
προκαταβολή ύψους 1,234 δισ.

ευρώ του τιμήματος παραχώρη-
σης που μπήκε στα δημόσια τα-
μεία τον Απρίλιο του 2017.
• Αντί για τον αρχικό προγραμ-
ματισμό για επένδυση 300 εκα-
τομμυρίων ευρώ, η επένδυση τε-
λικά για την αναβάθμιση των υ-
ποδομών των αεροδρομίων θα
φτάσει τα 415 εκατ. ευρώ έως το
2021. Επιπλέον, η εκτιμώμενη ε-
πένδυση σε υποδομές των αερο-
δρομίων μέχρι την ολοκλήρωση
της παραχώρησης σε σημερινές
τιμές θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ 
• Κάθε χρόνο η FRAPORT κατα-
βάλλει ως ετήσια αμοιβή παρα-
χώρησης 22,9 εκατ. ευρώ στο ελ-
ληνικό Δημόσιο, και με την ολο-
κλήρωση του επενδυτικού προ-
γράμματος θα καταβάλλει ετήσια
μεταβλητή αμοιβή παραχώρησης
28,5% επί των λειτουργικών κερ-
δών. Επιπλέον, η εταιρεία παρα-
χωρεί στο ελληνικό Δημόσιο 1 ευ-
ρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη. Το
2018 το ποσό αυτό έφτασε τα 15
εκατ. ευρώ και αποδίδεται στο ελ-
ληνικό Δημόσιο για τη χρηματο-
δότηση της Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας, των αεροδρομίων που
διαχειρίζεται το Δημόσιο και δια-
δρομών στο πλαίσιο ΥΠΔΥ.
• Περίπου 13 εκατ. ευρώ ετησίως
καταβάλλονται για παροχή υπη-
ρεσιών από το ελληνικό Πυρο-
σβεστικό Σώμα και την Πολεμική
Αεροπορία.
• Από την έναρξη της παραχώρη-
σης, η Fraport Greece έχει απο-
δώσει στο ελληνικό Δημόσιο α-
σφαλιστικές εισφορές και φόρους
μισθωτών υπηρεσιών ύψους
21.201.594 ευρώ φόρο εισοδήμα-
τος και λοιπούς φόρους ύψους
21.341.718 ευρώ, ενώ άλλα
15.267.908 ευρώ θα καταβλη-
θούν εντός του 2019.
• Ο αριθμός των επιβατών στα
14 αεροδρόμια από το 2016 αυ-
ξήθηκε κατά 20% και πέρυσι για
πρώτη φορά ξεπέρασε το φράγμα
των 30 εκατομμυρίων. 
• Περισσότερα από 700 άτομα α-
πασχολούνται τώρα στα 14 αερο-
δρόμια – 200 εργάζονται στην έ-
δρα της Αθήνας και 500 στα αε-
ροδρόμια.

FRAPORT: Έτοιμα και τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια στους επόμενους 24 μήνες

Η πλωτή εξέδρα θα περιλαμβάνει:
• Συστήματα πρόσδεσης δεξαμενο-

πλοίων και μετάγγισης υγροποιημένου
φυσικού αερίου.

• Τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης
αερίου συνολικής χωρητικότητας έως
170.000 κυβικά μέτρα.

• Τέσσερις μονάδες αεριοποίησης δυ-
ναμικότητας 400 κυβικών μέτρων αερίου
ανά ώρα κάθε μία.

• Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλω-
τής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια.

• Μετρητική μονάδα για τη μέτρηση
των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αε-
ριοποιούνται.

• Χώρους διαμονής, ενδιαίτησης
πληρώματος.

Και η ΔΕΠΑ στο «κόλπο»
Η πλωτή μονάδα προσδένεται στο σημείο
αγκυροβόλησης μέσω διάταξης πυργί-
σκου που της επιτρέπει να περιστρέφεται
κατά τη φορά του ανέμου ακόμα και 360ο,
ενώ σε περίπτωση που η μονάδα απομα-
κρυνθεί από τη θέση αγκυροβόλησης, λό-
γω π.χ. συντήρησης, ο πυργίσκος παρα-
μένει στο σημείο αγκυροβολίου και «ανα-
παύεται» στη βάση αναμονής του στον
πυθμένα της θάλασσας. Οι διαστάσεις της
πλωτής μονάδας θα είναι περίπου 300
μέτρα μήκος, 32,5 μέτρα διαθέσιμο πλά-
τος καταστρώματος και ύψος 26,5 μέτρα.
Η ΔΕΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμε-
τοχή της στο έργο, γεγονός που θα της δώ-
σει μεγάλη αξία ενόψει της ιδιωτικοποίη-
σής της, αφού η εξασφάλιση δυναμικότη-
τας στον σταθμό στο πιο στρατηγικό ση-
μείο της Μεσογείου φέρνει την εταιρεία
σε άλλο επίπεδο, μιας και ξεφεύγει από τα
στενά περιθώρια της ελληνικής αγοράς
και προάγεται σε διεθνή παίκτη ενέργει-
ας. Μεγάλα θα είναι και τα οικονομικά ο-
φέλη για τη ΔΕΠΑ, που θα προκύψουν α-
πό την υπεραξία του σταθμού της Αλεξαν-
δρούπολης μόλις τεθεί σε λειτουργία.





πιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, γε-
γονός που μείωσε κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ περαιτέ-
ρω τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες.

Ι
σχυρή ζήτηση επενδυτών για το 5ετές ομόλογο των
ΕΛ.ΠΕ. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
2,125%, έναντι 2,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση
κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Οι προ-
σφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5

δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό
στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε
τον όμιλο να αυξήσει το ποσό που ζητούσε στα 500 εκατ.
ευρώ. Οι αρχικές εκτιμήσεις «έβλεπαν» επιτόκιο ακόμη
και κάτω του 2%, αλλά η επιλογή να αυξηθεί το ζητούμενο
ποσό ώθησε την απόδοση ελαφρά υψηλότερα.

Με την έκδοση του νέου 5ετούς τα ΕΛ.ΠΕ. θα μπορέ-
σουν να βελτιώσουν το προφίλ ωρίμανσης χρέους τους,
μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά
κόστη. Ο όμιλος θα διαθέσει τα 500 εκατ. ευρώ από το
5ετές ομόλογο, το οποίο θα εισαχθεί στην αγορά του Λου-
ξεμβούργου, για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ο-
μολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%,
καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων των ΕΛ.ΠΕ. και άλλους εταιρικούς σκο-
πούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΕΛ.ΠΕ., με την έκ-
δοση μειώνεται το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά
περίπου 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα επεκτείνεται η μέση
ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών τους, ενώ αυ-
ξάνονται οι διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υπο-
στηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξια-
κού τους σχεδίου.

Ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών
Στην απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην έκδο-
ση συνέβαλαν τα θετικά αποτελέσματα από τα roadshow
στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλ-
λα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα, καθώς υπήρχαν εν-
δείξεις για υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς. 

Σημειώνεται πως τις επαφές με τους επενδυτές «έτρε-
ξαν» οι Credit Suisse και Goldman Sachs ως βασικοί
διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διά-
θεσης των ομολογιών ήταν οι Citigroup, Eurobank,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστη-
μικές τράπεζες. Στην απόφαση για την έκδοση του ομο-
λόγου των ΕΛ.ΠΕ. συνέβαλαν επίσης το ευνοϊκό κλίμα
ως προς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση
του 10ετούς να διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα ακόμη και αρνητικά στο 0,02%, όπως στην πρό-
σφατη δημοπρασία εντόκων γραμμάτιων τριμήνου κα-
θώς και το ισχυρό ενδιαφέρον που δείχνουν οι επενδυτές
για τα εταιρικά ομόλογα, με παράγοντες της αγοράς να ε-
πισημαίνουν πως αυτή είναι ίσως η πιο ευνοϊκή περίοδος
για αναδιάρθρωση του δανεισμού των ελληνικών εισηγ-
μένων και για νέες χρηματοδοτήσεις.

Ο καθαρός δανεισμός των ΕΛ.ΠΕ. στο τέλος του πρώ-
του εξαμήνου διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, μειωμέ-
νος κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
Στις αρχές Ιουλίου, ο όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή
διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με ε-

Ισχυρά κέρδη (και) το β΄ τρίμηνο 2019
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι τα
ΕΛ.ΠΕ. διατηρούν τη… φόρμα τους από την περασμένη
χρονιά στην παραγωγή καλών επιχειρηματικών ειδήσε-
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ων οι οποίες συνεχίζονται και φέτος. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα Ελληνικά
Πετρέλαια κατέγραψαν ισχυρή κερδοφορία με θετικές τα-
μειακές ροές και βελτίωση ισολογισμού, παρά τα χαμη-
λότερα διεθνή περιθώρια διύλισης. 

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φορών για το εξεταζόμενο
διάστημα διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ και τα α-
ντίστοιχα καθαρά κέρδη στα 33 εκατ. ευρώ καταγράφο-
ντας θετικές επιδόσεις για ακόμη ένα τρίμηνο. Παρά τα
χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και μια σειρά α-
πό άλλους εξωγενείς παράγοντες που επιδείνωσαν το ε-
πιχειρησιακό περιβάλλον σε σχέση με την τελευταία πε-
νταετία, η καλή λειτουργία των διυλιστηρίων, η ιστορικά
υψηλότερη επίδοση του κλάδου των πετροχημικών, κα-
θώς και η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους δανεισμού,
οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα και ταμειακές ροές για
τον όμιλο.

Τα διεθνή περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων Μεσο-
γείου διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων ετών, με σημαντικά προβλήματα στον εφοδια-
σμό αργού πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη
και τα περισσότερα προϊόντα να κατέγραψαν μειωμένα
περιθώρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2018. 

Σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία των διυλιστηρίων
του ομίλου για κατεργασία διαφόρων τύπων αργού πε-
τρελαίου, καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά
ελαφρύτερων τύπων αργού επέτρεψαν για άλλη μία φορά
τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των μονάδων και τη λει-
τουργία τους με τον πλέον συμφέροντα τρόπο, διατηρώ-
ντας αμετάβλητα, σε σχέση με πέρυσι, τα υψηλά επίπεδα
παραγωγής στους 3,7 εκατ. τόνους και πωλήσεων στους
4,1 εκατ. τόνους. 

Υψηλά παραμένει το ποσοστό εξαγωγών για τον Όμι-
λο, με 57% των πωλήσεων να κατευθύνονται σε αγορές
του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών διυλιστηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. παρουσιάζει
τον πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό με επεν-
δύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2008-2018. Ο
κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται ετησίως στα 10
δισ. ευρώ, ενώ η συνολική παραγωγή το 2018 έφτασε
στους 16 εκατ. τόνους και κατά 60% πωλήθηκε στο εξω-
τερικό. Η ισχυρή παρουσία σε πολλές χώρες της ευρύτε-
ρης περιοχής των Βαλκανίων αλλά και συνεργασίες με
κορυφαίους διεθνείς ομίλους, αλλά και το εύρος των δρα-
στηριοτήτων που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ενερ-
γειακής αλυσίδας από τη διύλιση και την εμπορία μέχρι
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΑΠΕ και τις έ-
ρευνες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, κατατάσ-
σουν τα Ελληνικά Πετρέλαια στον μεγαλύτερο περιφερει-
ακό όμιλο στον κλάδο της ενέργειας.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ (CEO ΕΛ.ΠΕ.):

«Ορόσημο για τον όμιλο» 
Αναφερόμενος στην έκδοση του νέου 5ετούς που εξέδωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο δι-

ευθύνων σύμβουλος του ελληνικού ενεργειακού ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, υπο-
γράμμισε ότι πρόκειται για μια συναλλαγή-ορόσημο για τον όμιλο, αφού ήταν η πρώτη

unrated διεθνής έκδοση ελληνικής εταιρείας για το 2019, γεγονός που όπως είπε αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία αλλά και για τις προοπτικές της ελλη-
νικής οικονομίας στο σύνολό της. 

«Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2,125%», είπε ο κ. Σιάμισιης, «η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν
3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα α-
πό βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού
κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διε-
θνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης».

Και μόνο αδικαιολόγητο δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότη-
τας για τα ΕΛ.ΠΕ., δεδομένου ότι ο όμιλος αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς
πυλώνες της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες, πάνω στους οποίους αναμένεται να στηριχθεί α-
ποφασιστικά η εθνική οικονομία, με παράλληλη στήριξη της αγοράς εργασίας, καθώς συνε-
παγωγικά θα προκύψουν ευάριθμες θέσεις απασχόλησης για Έλληνες επιστήμονες με υψηλό
επίπεδο κατάρτισης. 

Όπως ανάφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ. από το βήμα του «Athens
Investment Forum 2019», σχεδόν το ήμισυ της ενεργειακής ζήτησης έως και το 2050 θα συ-
νεχίζει να καλύπτεται από υγρά καύσιμα, καθιστώντας την Ευρώπη ευάλωτη και εξαρτώμενη
σε γεωπολιτικό επίπεδο. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υδρογονάνθρακες (σ.σ. πεδίο στο οποίο τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν
στρατηγικό παίκτη) υποχρεωτικά θα καταστούν τις επόμενες δεκαετίες ένα απαραίτητο κομ-
μάτι στο ενεργειακό ισοζύγιο των κρατών-μελών. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει και την ε-
παυξημένη σημασία των πρόσφατων ανακαλύψεων κοιτασμάτων στη λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου που είναι ουσιαστικά η μόνη περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέες ανακαλύ-
ψεις, αλλά και την πιθανότητα για εντοπισμό κοιτασμάτων αντίστοιχου μεγέθους και στον ελ-
λαδικό χώρο, που με γνώμονα την ύψιστη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος
και σε πλήρη εναρμόνιση με την πολύ αυστηρή ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, θα αποτε-
λέσουν ανεκτίμητο πλούτο για τη χώρα.





ταχύτητες Mobile Internet, όπου κι αν βρίσκονται. Το δί-
κτυο COSMOTE αναδείχθηκε «το πιο γρήγορο δίκτυο κι-
νητής στην Ελλάδα» για τρίτη συνεχή χρονιά στα
«SpeedTest Awards» του ανεξάρτητου φορέα Ookla, της
πρώτης εταιρείας παγκοσμίως για μετρήσεις broadband

O
Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη εται-
ρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και βασικό
πυλώνα ψηφιακής ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας. Εδώ και χρόνια,
αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις

της νέας ψηφιακής εποχής, επενδύει εντατικά σε υπερ-
σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες τεχνολογικές
λύσεις, που θα βοηθήσουν τους πολίτες να βελτιώσουν
την καθημερινότητά τους, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο
παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τη χώρα να αποκτή-
σει νέα προοπτική ανάπτυξης. 

Πρωτοπορία στα δίκτυα Νέας Γενιάς
Οι επενδύσεις του ΟΤΕ υπερβαίνουν το 60% του συνό-
λου των επενδύσεων του κλάδου στην Ελλάδα, ξεπερνώ-
ντας την περασμένη εξαετία τα 2 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα
υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ έως το
2022. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, το COSMOTE Fiber
είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα,
μήκους άνω των 43.000 χλμ., και επιτρέπει σε πάνω από
το 65% του πληθυσμού να απολαμβάνει ταχύτητες
Internet έως και 200 Mbps. 

Κοιτάζοντας μπροστά, προς την Κοινωνία των Gigabit,
ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ξεκινήσει την επέκταση του δικτύου
Fiber to the Home (FTTH), φέρνοντας την οπτική ίνα μέ-
χρι το σπίτι. Είναι πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη
FTTH, δίνοντας ήδη πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες
έως και 200 Mbps σε περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου,
Γαλατσίου, Χαλανδρίου, Π. Φαλήρου, Παπάγου-Χολαρ-
γού, Νέας Σμύρνης και του Ψυχικού στην Αθήνα και πε-
ριοχές του Πανοράματος, της Ευκαρπίας και του Ωραιό-
καστρου στη Θεσσαλονίκη. Η κάλυψη FTTH μέχρι το τέ-
λος του 2019 αναμένεται να φθάσει τα 150.000 νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλ-
λα μεγάλα αστικά κέντρα και σταδιακά το 1.000.000 έως
το 2022.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος και στις κινητές τη-
λεπικοινωνίες. Το δίκτυο κινητής COSMOTE είναι το με-
γαλύτερο δίκτυο 4G και 4G+ στην Ελλάδα, με πληθυ-
σμιακή κάλυψη 99% και 96% αντίστοιχα, ενώ η θαλάσ-
σια κάλυψη 4G ξεπερνά το 97%. 

Τα τελευταία τρία χρόνια, η COSMOTE έχει αυξήσει
στο δίκτυο κινητής τη μέση ταχύτητα πρόσβασης στο
Internet κατά 45% και τη χωρητικότητα κατά 65%, για να
μπορούν οι συνδρομητές της να απολαμβάνουν υψηλές

και mobile internet. Επιπλέον, η COSMOTE διακρίθηκε
με πιστοποίηση «Best in Test», για έκτη συνεχή χρονιά,
για τις υπηρεσίες mobile Internet και φωνής στην Ελλά-
δα, από την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσε-
ων και ελέγχου δικτύων, P3 Communications. 
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ΜΕ ΤΙΣ... ΚΕΡΑΙΕΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ηπρωτοπορία του ΟΤΕ δεν πε-
ριορίζεται στα αμιγώς και με
τη στενή έννοια επιχειρηματι-

κά πλαίσια, αφού ο μεγάλος τηλεπι-
κοινωνιακός όμιλος της χώρας δι-
ευρύνει την… τροπαιοθήκη των δια-
κρίσεών του στις πρακτικές πoυ
σχετίζονται με τους ανθρώπους του
και το κομμάτι του human resource. 

Παράδειγμα, η για ακόμη μία
χρονιά βράβευση του ομίλου στα
φετινά HR Awards με αφορμή το
στρατηγικό πρόγραμμα
engagement των ανθρώπων του

και την εθελοντική συμμετοχή των
εργαζομένων του ΟΤΕ σε κοινωνι-
κές δράσεις. Ειδικότερα από τον φε-
τινό θεσμό που αναδεικνύει καινο-
τόμες πρακτικές, δράσεις και πολιτι-
κές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, ο Όμιλος ΟΤΕ έφυγε με τα
εξής βραβεία: 

• Το χρυσό βραβείο στην κατη-
γορία Best Employee Engagement
Strategy που απέσπασε το πρό-
γραμμα 360° People Engagement
του Ομίλου ΟΤΕ, που ενισχύει την
κουλτούρα ανάπτυξης των εργαζο-

μένων του, μέσω της δημιουργίας
εργασιακού κλίματος ευνοϊκού για
την καινοτομία και τη συνεργασία.

• Το ασημένιο βραβείο στην κα-
τηγορία CSR Initiative - with
employees’ involvement, που απέ-
σπασε η εθελοντική συμμετοχή των
εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ στο
Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας. Ο Όμιλος ΟΤΕ παρακινεί σε ε-
θελοντική συνενοχή τους εργαζόμε-
νούς του, δίνοντάς τους τη δυνατό-
τητα να συνεισφέρουν ενεργά στο
κοινωνικό σύνολο, εκφράζοντας

έμπρακτα την κοινωνική τους αλλη-
λεγγύη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το
2018, οι συμμετοχές των εργαζομένων
του ΟΤΕ σε εθελοντικές δράσεις όπως
η αιμοδοσία, η συλλογή φαρμάκων
και τροφίμων και η προσφορά εθελο-
ντικής εργασίας σε σωματεία, ξεπέρα-
σαν τις 7.200.  Ενδεικτικά, συγκεντρώ-
θηκαν συνολικά 2.770 φιάλες αίματος
και 47 ΜΚΟ για παιδιά και ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες υποστηρίχθηκαν
μέσω συμμετοχών των εργαζομένων
σε κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Διακρίσεις για το engagement εργαζομένων και τον εθελοντισμό



γιής εταιρεία τεχνολογίας. Σήμερα, καλείται να αντιμετω-
πίσει μια μεγαλύτερη πρόκληση, τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, δεν πρόκειται για θέμα ε-
πιλογής, αλλά θέμα επιβίωσης και ανάπτυξης. Για τον λό-
γο αυτό, υλοποιεί ένα στρατηγικό πρόγραμμα 360°, το ο-
ποίο κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: την εμπειρία του πε-
λάτη, τα δίκτυα και την ίδια την εταιρεία.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολο-
γία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κα-
λύτερου κόσμου για όλους. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής
του Ομίλου, αλλά και της λειτουργίας του, μέσα από την ο-
ποία συμβάλλει στην οικονομία, την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον. Το 2018, η κοινωνική συνεισφορά του Ομί-
λου ανήλθε σε περίπου €4 εκατ. 

Επίκεντρο των δράσεών του ήταν η ανάπτυξη ψηφια-
κών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών, αλλά και
η κάλυψη καίριων αναγκών της κοινωνίας, στηρίζοντας
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, την εκπαίδευ-
ση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Συνεργάτης επιλογής 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Πέρα από τη δημιουργία των υποδομών του μέλλοντος, ο
Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στη δυναμική μετάβαση δημό-
σιων και ιδιωτικών οργανισμών στη νέα ψηφιακή εποχή.
Λειτουργώντας σαν ένα touchpoint, σχεδιάζει ολοκλη-
ρωμένες λύσεις, που συνδυάζουν υπηρεσίες τηλεπικοι-
νωνιών και πληροφορικής, προσαρμόζοντάς τις στις α-
νάγκες κάθε επιχείρησης, δημόσιας ή ιδιωτικής, ανα-
λαμβάνει την υλοποίησή τους και παρέχει την απαραίτη-
τη τεχνική υποστήριξη.

Έχοντας υλοποιήσει μία σειρά από μεγάλα και σύνθετα
έργα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αποδείξει πως διαθέτει το μέγε-
θος και την τεχνογνωσία να συμβάλλει ουσιαστικά στον
ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε οργανισμού. Αποτελεί συ-
νεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζητούν και-
νοτόμες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού,
της ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των Data
Centers, του Cloud και του Internet of Things (IoT).

Το έργο Connected Hospital που υλοποιήθηκε για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊα-
τρικής, τα έργα Smart Cities σε Χαλκίδα, Πάτρα και Άγιο
Δημήτριο, καθώς και η υπηρεσία v-Banking για τη
Eurobank, το υπερσύγχρονο Data Center της Coca-Cola
HBC και η έξυπνη ψηφιακή διαχείριση επιχειρησιακής
πληροφορίας στον Όμιλο Ξενοδοχείων Μήτσης, είναι
μόνο μερικά από τα έργα που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος
για τοn δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας
το επίπεδο γνώσης και λειτουργίας του.

Επιτυχής ο μετασχηματισμός 
Για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, ο Όμιλος
ΟΤΕ υλοποίησε επιτυχώς ένα μεγάλο πρόγραμμα μετα-
σχηματισμού. Από πρώην κρατικό μονοπώλιο, με βαριές
δομές και διαδικασίες, και πολύ υψηλό λειτουργικό κό-
στος, κατάφερε να γίνει μια σύγχρονη, αποδοτική, και υ-
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Βιώσιμη ανάπτυξη
βασισμένη 
σε υγιή οικονομικά
Για το 2018, ο Όμιλος ανακοίνωσε κύκλο

εργασιών 3.798,7 εκατ. ευρώ. Η προ-
σαρμοσμένη κερδοφορία ΕΒΙΤDA ανήλ-

θε στα 1.316,8 εκατ. ευρώ και το περιθώριο
ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες στο
34,7%. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμει-
ακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά, στα 344,7
εκατ. ευρώ. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δα-
νεισμός του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος
στα 0,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,6 φο-
ρές το ετήσιο ΕΒΙΤDA.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας ένα νέο
κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλά-
δας, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην έκδοση
νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας αντλώ-
ντας από τις διεθνείς αγορές €500.000.000
με ετήσιο σταθερό κουπόνι 0,875%, το χαμη-
λότερο στην ιστορία του. Έτσι ο ΟΤΕ βελτίωσε
σημαντικά το χρηματοπιστωτικό του προφίλ,
προχωρώντας στην επιμήκυνση των υφιστά-
μενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ
χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος. 

Την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ακο-
λούθησε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ι-
κανότητας από την Standard & Poor’s. Συ-
γκεκριμένα, από «ΒΒ+» έδωσε την αξιολόγη-
ση «ΒΒΒ-» και με «σταθερή προοπτική», τρεις
βαθμίδες υψηλότερη από εκείνη της χώρας. Η
αξιολόγηση εξακολουθεί να υποστηρίζεται α-
πό την ηγετική θέση του OTE στην αγορά υ-
πηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η S&P.

 


  
 
 
 
   

 

O πρόεδρος 
και διευθύνων
σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ,
Μιχάλης Τσαμάζ






μάδα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη νορβηγική
εταιρεία Equinor και μία αμερικανική επιχείρηση, που θέ-
λουν να αναπτύξουν αντίστοιχα έργα στη χώρα μας. 

Έ
ως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει ανα-
κοινωθεί από το υπουργείο Ενέργειας το σχέ-
διο απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, που θα είναι
εμπροσθοβαρές και θα περιγράφεται λεπτομε-
ρώς, με συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδια-

γράμματα, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλί-
μα. Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων επιβάλλεται
και για οικονομικούς λόγους, πέρα από περιβαλλοντι-
κούς. Τα λιγνιτικά εργοστάσια επέφεραν ζημίες 200 εκατ.
ευρώ για τη ΔΕΗ το 2018, οι οποίες εκτιμάται πως φέτος
θα ανέλθουν στα 300 εκατ. ευρώ.

Έως το 2023 ο στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν
διακόψει τη λειτουργία τους όλες οι λιγνιτικές μονάδες.

Οι πρώτες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα αρχίσουν
να βγαίνουν από το σύστημα την άνοιξη του 2020 και θα
είναι οι δύο μονάδες του Αμυνταίου 600 MW και η Με-
γαλόπολη III 300 MW. Σταδιακά και μέχρι το 2023 θα
αρχίσουν να αποσύρονται και οι υπόλοιπες μονάδες της
ΔΕΗ, με τελευταίες τη μονάδα V του Αγ. Δημητρίου 375
MW και τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας 660 ΜW. Στό-
χος της ΔΕΗ είναι να ενισχύσει σε 4-5 χρόνια στο 1 GW
την πράσινη εγκατεστημένη ισχύ της. Αυτό θα γίνει μέσω
ανακατασκευής παλαιότερων έργων της, αλλά και με νέες
επενδύσεις. 

Όσον αφορά τις νέες επενδύσεις, ορισμένες θα γίνουν
με ίδια κεφάλαια, ενώ άλλες θα υλοποιηθούν με συμπρά-
ξεις με ιδιώτες. Οι πρώτες διατάξεις για την επιτάχυνση
της υλοποίησης νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ περιλαμβάνο-
νται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για τη ΔΕΗ
και τη ΔΕΠΑ, και συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ένα δεύτερο «πακέτο» παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί στη
συνέχεια, με βάση τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας, η οποία έχει δουλέψει προς αυτή την κατεύ-
θυνση, ενώ ένα νέο νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΝ. στις αρχές της
επόμενης χρονιάς θα περιέχει μέτρα για την απλοποίηση
της αδειοδοτικής διαδικασίας και παρεμβάσεις σχετικά με
τις χρήσεις γης, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά θέματα. 

Τα νέα έργα ΑΠΕ 
Παράλληλα, το ΥΠ.ΕΝ. θα επιδιώξει να θεσπίσει τη δυνα-
τότητα σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, αντλώντας τα έσοδά
τους από αυτήν στην περίπτωση που δεν θέλουν να διεκ-
δικήσουν τιμή αναφοράς μέσω διαγωνισμών. Επίσης, θα
θεσπιστεί διαδικασία με ατομικές κοινοποιήσεις για μεγά-
λες μονάδες ανανεώσιμων άνω των 250 MW, ώστε να μη
συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Από το ΥΠ.ΕΝ. θα καταρτιστεί ένα πλαίσιο κοστολόγη-
σης των υβριδικών μονάδων και των συστημάτων απο-
θήκευσης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Στο
μεταξύ, θα απεμπλακούν οι αιτήσεις για άδειες παραγω-
γής υβριδικών μονάδων από την κοστολόγησή τους, ώ-
στε να προχωρήσουν αδειοδοτικά τα συγκεκριμένα έργα.
Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την εγκατάσταση υ-
περάκτιων αιολικών πάρκων, και την προηγούμενη εβδο-

Στόχος του ΥΠ.ΕΝ. είναι η αύξηση στην τελική κατα-
νάλωση «πράσινης» ενέργειας στο 35% αντί για 31%. Αυ-
τό μεταφράζεται σε εγκατάσταση επιπλέον 9.000 ΜW Α-
ΠΕ και ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής που θα ξεπερνά το
60% σε βάθος δεκαετίας. Ο εκσυγχρονισμός και οι επεν-
δύσεις του δικτύου διανομής είναι σημαντικό εργαλείο
για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να προχωρήσει η ψη-
φιοποίηση του δικτύων. Γι’ αυτό, εντός του 2020 η κυ-
βέρνηση και η ΔΕΗ θα λάβουν τις αποφάσεις για την εί-
σοδο των ιδιωτικών κεφαλαίων στον ΔΕΔΔΗΕ και πώς
θα προχωρήσει και εκεί σε ένα φιλόδοξο και εμπροσθο-
βαρές επενδυτικό πρόγραμμα.
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ναδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Ο αειφόρος σχεδια-
σμός που προσεγγίζει το έργο, θα παρέχει παγκόσμιας
εμβέλειας υπηρεσίες και υποδομές, ενώ θα αναβαθμίσει
την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αττικής.

Ε
ξι χρόνια πέρασαν από την 1η Νοεμβρίου του
2013, όταν τα στελέχη της LAMDA
DEVELOPMENT και της FOSTER PARTNERS
παρουσίασαν στο Λονδίνο, στην οικογένεια
Λάτση, το master plan για το έργο της ανάπλα-

σης του Ελληνικού.
Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για

την έναρξη της υλοποίησης της μεγαλύτερης αστικής α-
νάπλασης στην Ευρώπη, με απαράμιλλα οφέλη για την
ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα
και τις τοπικές κοινωνίες. Μόλις την περασμένη εβδομά-
δα στην ομάδα επιχειρηματιών που δημιουργεί η
LAMDA Development ενόψει της έναρξης των εργασιών
στο Ελληνικό προστέθηκε μια ακόμη σημαντική εταιρεία. 

Ειδικότερα, μετά τη συμμετοχή της Aegean Airlines και
της σύμπραξης Ομίλου Olympia - VNK Capital, ανακοι-
νώθηκε η αγορά 546.167 ιδίων μετοχών της Lamda
Development (0,685%) από την ΟΡΥΜΗΛ, συμφερό-
ντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου, όπως αναφέρει σε α-
νακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η Lamda
Development. 

Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική
που ανακοίνωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου,
για τη δημιουργία μιας συμμαχίας των καλύτερων για την
υλοποίηση του έργου του Ελληνικού, του μεγαλύτερου
έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και ένα από τα
μεγαλύτερα διεθνώς.

Βήμα προς τα εμπρός
Το έργο του Ελληνικού είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα ε-
μπρός για τη χώρα, ένα έργο που θα αναδείξει την Αθήνα
σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστι-
κό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό. Η επένδυση
θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, δεκάδες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κό-
σμο, κτίρια τοπόσημα και θα αποτελέσει παγκόσμιο πόλο
έλξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα.

Το όραμά της εταιρείας για την έκταση του πρώην αε-
ροδρομίου του Ελληνικού είναι ο σχεδιασμός μιας πρω-
τοποριακής ανάπτυξης για την Αθήνα, με κυρίαρχο στοι-
χείο τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου διε-
θνούς εμβέλειας, συνολικής έκτασης 2.000.000 τ.μ., κα-
θώς και η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με ελεύθε-
ρη πρόσβαση σε όλους.

Πρότυπο μοντέλο αστικής ανάπτυξης
Το έργο αποτελεί ένα πρότυπο μοντέλο αστικής ανάπτυ-
ξης, το οποίο θα συνδυάζει τη φυσική ομορφιά της πε-
ριοχής και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, με κτίρια μο-

Η επένδυση περιλαμβάνει οικιστικές αναπτύξεις, ξε-
νοδοχειακές μονάδες, εμπορικές δραστηριότητες, χώ-
ρους οικογενειακής απασχόλησης - διασκέδασης, μου-
σεία, κέντρα πολιτισμού, κέντρα υγείας και ευεξίας, α-
θλητικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής, ένα πρό-
τυπο επιχειρηματικό πάρκο εκπαίδευσης, έρευνας και ε-
πιχειρηματικότητας, όπως επίσης και την πλήρη διαμόρ-
φωση της ήδη υπάρχουσας μαρίνας, καθώς και την ανα-
βάθμιση και ανάδειξη ολόκληρου του παραλιακού μετώ-
που, που μαζί με το πάρκο θα αποτελέσουν τον μεγαλύτε-
ρο πόλο έλξης του έργου.

Το έργο αφορά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην
Ευρώπη, η οποία έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσθέσει ση-
μαντικές νέες επενδύσεις και χρήσεις στους τομείς του
τουρισμού, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και του περιβάλλοντος, που αναμένεται να
συνδράμουν θετικά όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής αλλά σε ολόκληρη τη χώρα

Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση αναμένεται να συμβάλει
ουσιαστικά στην επανατοποθέτηση της Αθήνας ως ενός
εκ των σημαντικών τουριστικών προορισμών παγκο-
σμίως, καθώς θα προσφέρει σημαντικό αριθμό νέων κα-
ταλυμάτων, αρχιτεκτονικών «τοποσήμων», αλλά και θε-
ματικού τουρισμού, τα οποία αναμένεται να προσελκύ-
σουν 1 εκατ. νέους τουρίστες, μειώνοντας σημαντικά την
εποχικότητα και αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά τη μέ-
ση διάρκεια παραμονής και τη δαπάνη των τουριστών
στην Αθήνα. 

Η επένδυση του Ελληνικού, ύψους 8 δισ. ευρώ, ανα-
μένεται να συμβάλει κατά 2,4% στο ΑΕΠ της χώρας στον
ορίζοντα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα
θα εισφέρει συνολικά πάνω από 14 δισ. ευρώ έσοδα σε
φόρους στο κράτος στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.
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Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, 
κ. Οδυσσέας Αθανασίου





• Έχει πιστοποιηθεί από τον TÜV HELLAS (TÜV
NORD), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
27001:2013. H συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά σε ό-

H
Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί έναν από τους
πλέον αξιόπιστους ασφαλιστικούς φορείς
στην Ελλάδα. Στα 42 έτη παρουσίας στην
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά έχει διαγρά-
ψει μία διακεκριμένη πορεία, σημειώνοντας

αποδόσεις που ξεπερνούν τα συνήθη όρια.
Ειδικότερα, την τελευταία τριετία (από το 2016 έως και

το 2018), έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής
της κατά 14% και αύξηση του μεριδίου αγοράς της κατά
0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Κατέχει τη 2η θέση στον Κλάδο
Αυτοκινήτων, την 4η θέση στον Κλάδο Γενικών Ασφαλί-
σεων, την 9η θέση στον Κλάδο Ζωής και την 5η θέση σε
σύνολο παραγωγής. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι εισηγμένη στο ΧΑ, έχει υ-
ψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μη-
δενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά, και
διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρ-
μογή τής «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαι-
τούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας. 

Σταθερό όραμα δεκαετιών 
Η εταιρεία, από τα πρώτα της βήματα το 1977, προσδιό-
ρισε το Όραμά της το οποίο αποτελεί σταθερό της προ-
σανατολισμό μέχρι και σήμερα: Η δημιουργία και η ανά-
πτυξη ενός οργανισμού, ο οποίος θα διασφαλίζει τα δι-
καιώματα των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και των
επενδυτών του. Με βασικό στόχο την επίτευξη του ορά-
ματός της, η Ευρωπαϊκή Πίστη κατόρθωσε να δημιουρ-
γήσει μοναδικά χαρακτηριστικά που αποτελούν και την
ειδοποιό διαφορά της από το σύνολο της ασφαλιστικής α-
γοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη:

• Είναι ελληνική εταιρεία και η μόνη ασφαλιστική ει-
σηγμένη στο ΧΑ.

• Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 620.000
ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των
€ 191 εκατ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ξε-
περνά τα € 333 εκατ. διαβάθμισης A+ έως ΑΑ- (στοιχεία
31/12/2018).

• Δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε μίας η-
μέρας, ούτε μία φορά.

• Δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό. Έχει
καταβάλει 100δες εκατομμύρια σε φόρους, τέλη, ασφαλι-
στικές εισφορές κ.λπ. υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

• Έχει υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και αποθεματι-
κή επάρκεια. 

• Ελέγχεται από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορ-
κωτούς Λογιστές, την ΤτΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
το ΧΑ, και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας δώσει
διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των Νόμων και όλων
των υποχρεώσεών μας.

λες τις διαδικασίες της Εταιρείας και διασφαλίζει ότι η
Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τα πο-
λύτιμα περιουσιακά στοιχεία της πληροφόρησης, τηρώ-
ντας την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς. Η
πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ενι-
σχύει την ήδη ενεργή πιστοποίηση της Εταιρείας για την
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001:2015, την οποία κατέχει από το 2002 για το σύνολο
των υπηρεσιών της.

• Από το 1977, δημιουργεί προϊόντα προσανατολι-
σμένα στον πελάτη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα α-
σφαλιστικών καλύψεων. Εισήγαγε ως κλάδο ασφάλισης
στην αγορά την Οδική Βοήθεια το 1987, άνοιξε την αγορά
των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με αίτηση που κατέθεσε στο
Υπουργείο Εμπορίου το 1988, ανέδειξε την ποιότητα ζω-
ής ως ασφαλιστικό προϊόν, δημιούργησε οφέλη για τους
ασφαλισμένους της μέσω του προγράμματος επιστροφής
ασφαλίστρων και δωρεάν αγορών Lifecard το 1990 και
διευκόλυνε τους ασφαλισμένους της στην πληρωμή των
ασφαλίστρων τους σε 12 άτοκες δόσεις με την πρώτη co -
branded πιστωτική κάρτα το 2006.

Σαράντα και πλέον χρόνια παρέχει ολοκληρωμένη
προστασία δημιουργώντας και προσφέροντας προγράμ-
ματα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των καταναλωτών που την εμπιστεύονται. Προγράμματα
και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες για την Προ-
στασία Εισοδήματος, Οικογένειας, Περιουσίας και Ποιό-
τητας Ζωής.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι 
Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2019 έχει θέσει μια σειρά από
επιχειρησιακούς στόχους όπως:

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας σύμφωνα με το νέο
περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ.

• Άμεση εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τη δια-
νομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), του κανονισμού
για την προ συμβατική ενημέρωση στα επενδυτικά προϊ-
όντα (PRIIP’s) και του κανονισμού για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων (GDPR).

• Προετοιμασία και ανάλυση αποκλίσεων για τα νέο
Δ.Π.Χ.Α. 17/9 με εφαρμογή την 01/01/2022.

• Εξεύρεση νέων καναλιών διανομής.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστι-

κών προϊόντων.
• Εκπαίδευση του προσωπικού / Δικτύου Πωλήσεων

στις νέες οδηγίες / νομοθεσία,
• Εύρεση και διαχείριση ταλέντων.
• Βελτίωση της Ρευστότητας και της Καθαρής Θέσης.
• Ανάπτυξη νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και

ψηφιοποίηση υπηρεσιών.
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O διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, 
κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος






νότητας της τράπεζας που επιδεικνύει στις ειδικές ομά-
δες του πληθυσμού είναι το νέο καταναλωτικό δάνειο Πα-
γκρήτια- Φοιτητικό Στήριγμα-.

Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και γονείς,
μπορεί να φθάσει ως τις 20.000 ευρώ, έχει διάρκεια α-
ποπληρωμής έως 84 μήνες, συνοδεύεται από ειδικά προ-
νόμια όπως ανταγωνιστικό επιτόκιο, μηδενικά διαχειρι-
στικά έξοδα, γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμί-
ευσης και ευελιξία στην αποπληρωμή χωρίς να απαιτού-
νται εμπράγματες εξασφαλίσεις .

Μέσα από αυτό το δάνειο και τα προϊόντα που το συ-
νοδεύουν (προνομιακός καταθετικός λογαριασμός Δυνα-
μικό Ξεκίνημα με προνομιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεω-
στική κάρτα κλπ), η Παγκρήτια επιχειρεί μεταξύ άλλων
να αντιμετωπίσει το φοιτητή ως μια οικονομική μονάδα
χρησιμοποιώντας όσο περισσότερο γίνεται την τράπεζα

H
ανάπτυξη δεν αποτελεί μια αφηρημένη έν-
νοια αλλά ενσωματώνει ένα σύνολο ενερ-
γειών που επανεκκινούν το οικονομικό οι-
κοδόμημα. Μέσα σε αυτή τη λογική πέρα α-
πό το θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει, πέρα α-

πό τα μνημόνια που απέρχονται, πρωτεύοντα ρόλο παίζει
η χρηματοδότηση της οικονομίας την οποία θα πρέπει να
εκτελέσουν οι τράπεζες.

Είναι σαφές πως οι πόροι είναι περιορισμένοι και πως
η προσπάθεια μείωσης των «κόκκινων» δανείων απορ-
ροφά ένα μέρος των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων. Επομένως οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις παρα-
πάνω δεσμεύσεις με όσο το δυνατόν πιο έξυπνες και στο-
χευμένες λύσεις που σημασία έχει να καλύπτουν τις ανά-
γκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν
άλλωστε και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Επιδίωξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
είναι να βρίσκεται πάντα στο πλάι των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και να ακούει τα προβλήματά τους αλλά και τις
ανάγκες τους. Για το σκοπό αυτόν η τράπεζα ίδρυσε δύο ε-
πιχειρηματικά κέντρα ένα στην Κρήτη και ένα στην Αττική
(που εξυπηρετεί και τη Θεσσαλονίκη)ώστε να αντιμετω-
πίσει με τρόπο ολιστικό και ολοκληρωμένο τις ανάγκες
της μεσαίας επιχείρησης. Παράλληλα η τράπεζα προχώ-
ρησε στη δημιουργία του τμήματος Τραπεζικής Μικρών
Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών μέσω του ο-
ποίου διαμορφώνει άποψη πραγματική για τις ανάγκες
των πολύ μικρών επιχειρήσεων την οποία ενσωματώνει
τελικώς στα χρηματοδοτικά πακέτα που τους παρέχει.

Αξιοποιώντας ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και
ευρωπαϊκούς πόρους που διατίθενται στη χώρα μας για
την ανάπτυξη, η τράπεζα χρηματοδοτεί επενδύσεις συ-
νεργαζόμενη για το σκοπό αυτόν με φορείς όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η τράπεζα στην στήριξη
των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων αναπτύσσοντας ειδικές δομές όπως η
παροχή μικροπιστώσεων μέσα από ειδικά προγράμματα
και συνεργασίες.

Σημαντικός πυλώνας η λιανική τραπεζική
Σημαντικός πυλώνας της δραστηριότητας της τράπεζας
είναι ο τομέας της λιανικής τραπεζικής. Η τράπεζα προ-
σφέρει ένα πλήθος καταθετικών προϊόντων που ανταπο-
κρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες της πελατείας της.
Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει καταθετικά προϊόντα που συν-
δυάζουν ικανοποιητικές αποδόσεις, ενώ για τις χρημα-
τοδοτήσεις ιδιωτών παρέχει δανειακά προϊόντα προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες του ιδιώτη πελάτη. Άλλωστε όταν
μια τράπεζα καλείται να καλύψει ανάγκες μικρών και πολύ
μικρών πελατών μοιραία θα πρέπει να προσφέρει μια με-
γάλη κλίμακα διαφοροποιημένων προϊόντων τόσο που
να διαμορφώνει ένα service tailor made.

Ενδεικτικό της σημασίας και της κοινωνικής υπευθυ-

για τις καθημερινές του συναλλαγές, κάτι το οποίο θα τον
συνοδεύσει στη συνέχεια και στην υπόλοιπη ζωή του.

Αναβίωση της έννοιας της αποταμίευσης
Η ανάπτυξη μεταξύ άλλων απαιτεί την αναβίωση της έννοιας
της αποταμίευσης η οποία έχει εξαλειφθεί εδώ και μια δε-
καετία λόγω κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα αναβίωσε το
πακέτο «Παγκρήτια- Αποταμιευτικό για το παιδί». Πρόκειται
για καταθετικό λογαριασμό ο οποίος ανοίγεται στο όνομα του
ανηλίκου και με μια ελάχιστη μηναία κατάθεση εξασφαλίζει
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό μέχρι την ενηλικίωσή του. Η
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα εξελίσσεται και εξυγιαίνει
τον ισολογισμό της, ετοιμάζεται δε για τη νέα εποχή επεν-
δύοντας σε υποδομές που θα της επιστρέψουν να εκσυγχρο-
νιστεί και να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της σε ένα τραπε-
ζικό περιβάλλον δύσκολο και απαιτητικό. 
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

     
   


  
 

  
   
 
 





της στο έργο. Υπενθυμίζεται ότι από το 2004 η Forthnet
είναι ο ένας από τους δύο παρόχους που προσφέρουν τη-
λεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο στο
πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. 

Ταυτόχρονα, η Forthnet επιβεβαίωσε για άλλη μία
φορά τη στρατηγική της τοποθέτηση στις μεταδόσεις
αποκλειστικού αθλητικού περιεχομένου, καθώς επέ-
κτεινε μέχρι και το 2023 τη συνεργασία της με την κο-
ρυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον χώρο
του μπάσκετ, την EuroLeague, ενώ διαθέτει στη φαρέ-
τρα της και δημοφιλείς ομάδες του ελληνικού πρω-
ταθλήματος ποδοσφαίρου. Παράλληλα, τα κινηματο-

Σ
ε ρυθμούς ανάπτυξης μπαίνει η Ελλάδα, καθώς
οι δείκτες του μακροοικονομικού περιβάλλο-
ντος αρχίζουν σιγά-σιγά να ανεβαίνουν έπειτα
από μία δύσκολη περίοδο για την οικονομική
και επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα

μας. Στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της συνδρο-
μητικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστη-
καν από επιβράδυνση της διείσδυσης στο αγοραστικό
κοινό, λόγω της υπερφορολόγησης του κλάδου από
την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δημιούργησε
και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ των ε-
ταιρειών του εξωτερικού που προσφέρουν αντίστοι-
χες υπηρεσίες (π.χ. Netflix, Amazon, Youtube,
AppleTV), καθώς οι φόροι που επιβλήθηκαν αφορού-
σαν μόνο τις επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα. 

Η Forthnet, η εταιρεία που έφερε το Internet και τη
συνδρομητική τηλεόραση στη χώρα μας, τα τελευταία
χρόνια βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των εξελίξεων,
κυρίως λόγω των καινοτομιών που έχει φέρει στον
χώρο των συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυ-
χαγωγίας και επικοινωνίας. Αυτήν τη στιγμή η
Forthnet εξυπηρετεί περισσότερες από 40.000 μι-
κρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ περίπου
το 16% των ελληνικών νοικοκυριών απολαμβάνουν
τις υπηρεσίες της. Η Forthnet προσφέρει ένα ευρύ φά-
σμα υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, ευρυζωνι-
κού internet, σταθερής τηλεφωνίας και ενέργειας, υπό το
εμπορικό σήμα Nova, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δη-
μόσιους φορείς. Επόμενο πεδίο δραστηριοποίησης της ε-
ταιρείας θα είναι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας,
καθώς αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2020 η
Forthnet να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες στο κατανα-
λωτικό κοινό. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος της Forthnet
στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας έγινε μετά τον καθο-
ρισμό από την ΕΕ και την ΕΕΤΤ ενός πλαισίου τιμών χον-
δρικής που επιτρέπει την ανάπτυξη βιώσιμου επιχειρη-
ματικού μοντέλου ως MVNO. 

Παράλληλα, η εισηγμένη της Κάντζας έχει προχωρήσει
στην υπογραφή της σύμβασης - πλαίσιο για το ΣΥ-
ΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η Forthnet  είναι ένας από τους επιλεγμέ-
νους αναδόχους που έχουν υπογράψει τις «συμφωνίες
πλαίσιο», σε 4 από τις 8 αυτές Νησίδες (Αττική, Ανατολι-
κή Μακεδονία & Θεσσαλονίκη, Θράκη  Βόρειο Αιγαίο &
Δωδεκάνησα, και Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Κρή-
τη). Η εταιρεία αναμένει την προκήρυξη των εκτελεστι-
κών συμβάσεων, προκειμένου να διεκδικήσει το μερίδιό

γραφικά κανάλια της Nova συνεχίζουν να είναι ο από-
λυτος σινεφίλ προορισμός με τα μεγαλύτερα
blockbusters και τις ταινίες που έχουν αποσπάσει τα
μεγαλύτερα βραβεία (Oscar, Golden Globes, BAFTA)
καθώς και τις καλύτερες σειρές απόρροια των συμ-
φωνιών με τα κορυφαία studios του Hollywood. 

Καινοτομία και Forthnet, 
έννοιες αλληλένδετες!
Την ίδια στιγμή, καινοτομία και Forthnet είναι έννοι-
ες αλληλένδετες. Είναι η εταιρεία που έφερε πρώτη στην
Ελλάδα το High Definition και την υπηρεσία Nova
Multiview. Είναι αυτή που εισήγαγε πρώτη τις συνδυα-
στικές υπηρεσίες, αρχικά με το 2Play και στη συνέ-
χεια με το 3Play σταθερή τηλεφωνία, internet και συν-
δρομητική τηλεόραση σε έναν λογαριασμό και έτσι διεύ-
ρυνε την αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης. Αυτή την ε-
ποχή, η Forthnet έχει λανσάρει την καλύτερη πρόταση
της αγοράς, 2Play με Internet που «τρέχει» μέχρι
100 Mbps! Παράλληλα, είναι η εταιρεία που με την υ-
πηρεσία Nova GO έδωσε στους συνδρομητές της τη δυ-
νατότητα να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους πρόγραμ-
μα όπου και αν βρίσκονται μέσω laptop, smartphone ή
tablet. Είναι αυτή που έφερε το Nova On Demand και
μπορούν οι συνδρομητές να παρακολουθήσουν ταινίες,
σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά προγράμματα όποτε ε-
κείνοι θέλουν.

Πλέον, με την έναρξη παροχής υπηρεσιών κινητής τη-
λεφωνίας αλλά και με τις καλύτερες εμπορικές προτάσεις
της αγοράς, η Forthnet, εκμεταλλευόμενη πλήρως την τε-
χνογνωσία των έμπειρων στελεχών της, ετοιμάζεται να
μπει στη νέα εποχή και να αλλάξει το status quo στις
τηλεπικοινωνίες και στο Pay TV.
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ
«100» ΚΑΙ ΜΕ... ΚΙΝΗΤΟ!






 












ους φορείς, ώστε να αναδείξει, με συντονισμένες προ-
σπάθειες, τη δυναμική της Αθηναϊκής Ριβιέρας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα 8 Τουριστικά Συνέδρια του
ΙΕΚ ΑΛΦΑ –με επίκεντρο την Αθηναϊκή Ριβιέρα– έχουν
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή και την αιγίδα: του
Υπουργείου Τουρισμού, της Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέ-
ρειας Αττικής, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού,
του Ομίλου για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, και φυσικά
των Δήμων της ευρύτερης περιοχής – Γλυφάδας, Παλαιού Φα-
λήρου, Βάρης/Βούλας/Βουλιαγμένης, Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, Σαρωνικού, κ.ά.

Τουριστική Εκπαίδευση
& «Athens Riviera Scholarships» 
Με αφετηρία την άρρηκτη σύνδεση Τουρισμού-Εκ-
παίδευσης που προάγει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ –το γεγονός δη-
λαδή ότι η ποιοτική και σωστή εκπαίδευση στελεχών που
θα απασχοληθούν στον κλάδο του Τουρισμού είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσει η χώρα μας την α-
νοδική της τάση ως προς το εξαγώγιμο τουριστικό προϊ-
όν–, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα!
Υποστηρίζει το δίπολο «Τουριστική Εκπαίδευση-Α-
θηναϊκή Ριβιέρα», την καταλυτική δηλαδή συμβολή
της σωστής εκπαίδευσης νέων της περιοχής, στην
περαιτέρω ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφά-
δας, εξειδικευμένο στις σπουδές Τουριστικών Επαγγελ-
μάτων, προχώρησε στη θέσπιση των «Athens Riviera
Scholarships»! Πρόκειται για υποτροφίες που χορη-
γούνται σε νέους της ευρύτερης περιοχής των Νο-

H
σημασία και τα οφέλη του αστικού Τουρι-
σμού, με επίκεντρο την Αθηναϊκή Ριβιέρα,
ως τουριστικό προορισμό που μπορεί να
συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην του-
ριστική και εμπορική ανάπτυξη των Νοτίων

Προαστίων, και κατ’ επέκταση στην αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας μας, αποτελεί ένα θέμα που πρώτο ανέδειξε με
πρωτοβουλίες του το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, το μεγαλύτερο Tourism
School της χώρας μας! Συγκεκριμένα, με στόχο την α-
νάδειξη της παράκτιας ζώνης που εκτείνεται από τον
Φαληρικό Όρμο μέχρι και το Σούνιο, ως έναν τουριστικό
προορισμό υψηλών προδιαγραφών, που έχει τη δυνα-
μική να προσελκύσει επενδύσεις και αναπτυξιακά
προγράμματα και να αποτελέσει βασικό τουριστικό
πόλο έλξης για τη χώρα μας, 365 ημέρες τον χρόνο, το
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας έχει διοργανώσει τα τελευταία χρό-
νια, 8 ετήσια, συνέδρια Τουρισμού, με κεντρικό θε-
ματικό άξονα την περιβόητη «Athens Riviera»! Πα-
ράλληλα, οι σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελμάτων του
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας έχουν πραγματοποιήσει, κατά και-
ρούς, έρευνες σε ξενοδοχεία των Νοτίων Προαστίων, με
θέμα «Το προφίλ της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως τουριστι-
κού προορισμού», κ.ά. 

Συντονισμένες προσπάθειες, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
Στοχεύοντας, κάθε χρόνο, στην κινητοποίηση των ε-
μπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών, αλλά και στον
σχεδιασμό και προώθηση συνεργειών μαζί τους, το κο-
ρυφαίο ΙΕΚ της χώρας στις Σπουδές Τουρισμού έχει
καταφέρει να συνεργαστεί με επιτυχία με τους αρμόδι-

τίων Προαστίων, για σπουδές σε επαγγέλματα συναφή
με τον Τουρισμό –Ξενοδοχειακά, Μαγειρική, Marketing– με
την προοπτική να στελεχώσουν, μετά το πέρας των
σπουδών τους, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της πο-
λύκροτης Αθηναϊκής Ριβιέρας!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το –υψηλών προδιαγρα-
φών– εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί το ΙΕΚ ΑΛΦΑ
ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσα-
λονίκη) στις ειδικότητες Τουρισμού δημιουργεί ικα-
νούς επαγγελματίες, τους οποίους επιλέγουν για στελέ-
χη οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες!

Το «διαμάντι» του αστικού Τουρισμού 
Μόλις μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας, η Αθηναϊκή
Ριβιέρα, η θαλάσσια ζώνη κατά μήκος του Σαρωνι-
κού κόλπου, καλύπτει όλη την παραλιακή ζώνη στα Νότια
Προάστια, από το Φάληρο έως και το Σούνιο, αποτελώ-
ντας έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, έ-
τοιμο να ικανοποιήσει και τον πλέον απαιτητικό τουρίστα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των τελευταίων συ-
νεδρίων Τουρισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας, η πα-
ράκτια ζώνη της Αθήνας καταφέρνει να συνδυάσει σε α-
στικό περιβάλλον τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός απο-
μακρυσμένου τουριστικού θερέτρου, διατηρώντας παράλ-
ληλα τις ευκολίες που παρέχει μια πόλη. Όλα αυτά συνη-
γορούν στο να την καταστήσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κή, ως έναν άκρως δημοφιλή προορισμό στην του-
ριστική βιομηχανία, για διακοπές όλον τον χρόνο.

Η εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας, αλλά
και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρονται,
καθιστούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα ιδανική τουριστική
ζώνη για περίπατο, ψώνια, γαστρονομικές απολαύ-
σεις, κολύμπι και θαλάσσια σπορς. 5άστερες ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις, σύγχρονες αθλητικές υποδομές,
άριστα οργανωμένες παραλίες, το μοναδικό γήπεδο golf
της Αττικής στη Γλυφάδα, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά
κέντρα, νοσοκομειακές μονάδες, κορυφαίες ιαματικές ε-
γκαταστάσεις στη Λίμνη Βουλιαγμένης, σε συνδυασμό με
την αρχαιολογική περιοχή του Σουνίου, συνθέτουν μια
ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών για τους λάτρεις τό-
σο του κλασικού, όσο και του εναλλακτικού τουρισμού.

Η περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας διαθέτει σύγ-
χρονες τουριστικές υποδομές, εφάμιλλες με αυτές των
κορυφαίων τουριστικών θέρετρων της Μεσογείου. 
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ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημεγάλη πρωτοβουλία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ να αναδείξει με
συντονισμένες προσπάθειες τη δυναμική της Αθηναϊ-
κής Ριβιέρας –η ανάπτυξη της οποίας συνεπάγεται οι-

κονομική άνθηση των επιχειρήσεων της περιοχής (ξενοδο-
χεία, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, κ.ά.)– έχει
φέρει στο προσκήνιο την εν λόγω παράκτια ζώνη, ως «δια-
μάντι» του αστικού Τουρισμού και δημοφιλή τουριστικό πόλο
έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μιλώντας στην «Α», ο Σοφοκλής Ξυνής, πρόεδρος του Ο-
μίλου ΞΥΝΗ και εμπνευστής τής εν λόγω πρωτοβουλίας, το-
νίζει τον καταλυτικό ρόλο της σωστής, ποιοτικής, Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης, στην καθιέρωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας
ως branded προορισμού στην Τουριστική Βιομηχανία: «Η α-
νάγκη κατάρτισης ικανών επαγγελματιών Τουρισμού για να

στελεχώσουν ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις, οι ο-
ποίες συστήνουν τη “βαριά βιομηχανία της Ελλάδας”, τον Του-
ρισμό, είναι επιτακτική. 

»Οι προοπτικές ανάδειξης και καθιέρωσης της Αθηναϊκής
Ριβιέρας ως top 12μηνου προορισμού, ποιοτικού Τουρισμού,
συνδέονται άρρηκτα με την Τουριστική Εκπαίδευση, η οποία
θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, προκειμένου το έμ-
ψυχο δυναμικό του Τουρισμού να προσφέρει τις πλέον ποιοτι-
κές υπηρεσίες στον σύγχρονο τουρίστα της παράκτιας ζώνης
της Αθήνας. 

»Απαιτούνται συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων ιδιωτι-
κών και δημοσίων φορέων, με στόχο να ξεπεραστούν προβλή-
ματα που δημιουργούν αναχώματα στην τουριστική ανάπτυ-
ξη, όπως η γραφειοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Ξυνής. 

Σοφοκλής Ξυνής: «Η καθιέρωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως κορυφαίου
12μηνου προορισμού συνδέεται άρρηκτα με τη σωστή Τουριστική Εκπαίδευση» 
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