ειδικη εκδοση
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ COVID-19

Η

Αντοχές στην πανδημία
Αιμοδότες στην κοινωνία

2

 
  


ειδικη εκδοση

www.iapopsi.gr
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Editorial

2

Άρθρο του υπουργού Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, Άδ. Γεωργιάδη

4

Άρθρο του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κ. Χατζηδάκη

5

Άρθρο του διοικητή της ΤτΕ, Γ.
Στουρνάρα

6-7

ΕΥΔΑΠ

8

ΟΠΑΠ Α.Ε.

9

ΔΕΗ

10

Όμιλος MYTILINEOS

12-13

Τράπεζα Πειραιώς

14

Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης - ΕΟΑΝ

15

Όμιλος ΞΥΝΗ

16-17

ΔΕΔΑ Α.Ε.

18

Παγκρήτια Τράπεζα

20

Cosmote

21

Wind One Pro

22

Intarlot

23

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εβδομαδιαία πολιτική
και αθλητική εφημερίδα
EKΔΟΤΗΣ:
Βίκτωρ Δ. Μητρόπουλος
Creative Director:
Βασίλης Σερφιώτης
Εκτύπωση: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
20ό χλμ. Λ. Λαυρίου 19400, Καρελάς
Κορωπί
Τηλ. Κέντρο: 210 2580100
Fax: 215 5002694
E-mail: info@nikiekdotiki.gr
Διανομή: ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καβάλας 76 & Άργους 148,
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-5157730-1-2, - Fax: 210-5157698
e-mail:info@iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ:
Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.

Editorial Ποιοι και πώς

άντεξαν στην πανδημία
να χρηματοδοτικό κενό πάνω από
16 δισ. ευρώ δημιούργησε η πανδημία στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Είναι τα χρήματα που πρέπει να πέσουν
στην αγορά άμεσα για να μην καταρρεύσει η οικονομία και μαζί της ο κοινωνικός ιστός. Μόλις 30.000 επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα πιστοληπτική ικανότητα
σύμφωνα με τους αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας. Μόλις 30.000 επιχειρηματίες, δηλαδή,
μπορούν να δανειστούν απευθείας από τις τράπεζες και
αυτός είναι ο λόγος που το οικονομικό επιτελείο εγκαινίασε μια σειρά από κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής για να ενισχύσει το επιχειρείν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία.
Με το πρώτο lockdown πολύ λίγες επιχειρήσεις πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών για δανεισμό και για
πρώτη φορά το ελληνικό Δημόσιο έδειξε τέτοια αντανακλαστικά και μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες τα πρώτα χρήματα πιστώνονταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων
μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής Ι.

Έ

Οι επιστρεπτέες προκαταβολές «μαξιλάρι»
για τις επιχειρήσεις
Στην πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή συμμετείχαν
51.500 επιχειρήσεις οι οποίες και έλαβαν περίπου 580
εκατ. ευρώ, η συμμετοχή αυξήθηκε στις επόμενες δύο
και ξεπέρασε κάθε προσδοκία στον τέταρτο κύκλο όπου
το 50% του δάνειου δεν επιστρέφεται.
Στην πρώτη επιστρεπτέα η ρήτρα των απολύσεων
απέτρεψε πολλούς επιχειρηματίες να συμμετάσχουν φοβούμενοι πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Εξάλλου ο
δανεισμός ήταν πάντα το φόβητρο πολλών επιχειρηματιών που επιβίωσαν από τα 10ετή μνημόνια.
Έσπευσαν όμως να κάνουν χρήση της 4ης επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς το 50% των συγκεκριμένων κρατικών δανείων δεν επιστρέφεται. Για αυτό τον
λόγο άλλωστε εκτινάχθηκαν και οι αιτήσεις από τις
51.500 της πρώτης επιστρεπτέας στις 450.000 στην τέταρτη, λαμβάνοντας συνολικά περί τα 2,2 δισ. ευρώ.
Το ίδιο ενδιαφέρον αναμένεται να επιδείξουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες και στον πέμπτο κύκλο
της επιστρεπτέας που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, καθώς και πάλι το 50% του δανείου δεν θα επιστραφεί. Το
ποσό υπολογίζεται να φθάσει στο 1,5 δισ. ευρώ και
αναμένεται τον Μάρτιο ο έκτος κύκλος με ποσό περίπου
700 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόσφατα δεσμεύτηκε πως όσο οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κρατική ενίσχυση, θα υπάρχουν
επιστρεπτέες προκαταβολές.

Ποιοι πήραν τα χρήματα
και γλύτωσαν το «λουκέτο»
Συνολικά μέσω των 4 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής δόθηκαν πάνω από 5,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού.
Το μεγαλύτερο τμήμα από το πρόγραμμα έχει καταλή-

Συνολικά μέσω των 4 κύκλων

της επιστρεπτέας προκαταβολής
δόθηκαν πάνω από 5,1 δισ. ευρώ
για τη στήριξη της οικονομίας,
με τα μεγαλύτερα ποσά να
κατευθύνονται στους κλάδους
της εστίασης και του τουρισμού
ξει σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ σε επίπεδο νομών πρώτη έρχεται η Αττική, όπου κατέληξαν τα 1,983
δισ. και ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης. Περί τα 290
εκατ. ευρώ έλαβαν τα ξενοδοχεία και επιπλέον 60 εκατ.
ευρώ διατέθηκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα εστιατόρια μοιράστηκαν 112 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται με επιπλέον 82 εκατ. ευρώ σε ταβέρνες,
56,7 εκατ. ευρώ σε καφέ-μπαρ και 36,4 εκατ. ευρώ σε
αναψυκτήρια. 50,2 εκατ. ευρώ πήραν τα βενζινάδικα
που υπέβαλαν αίτηση στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. 44,6 εκατ. ευρώ μοιράστηκαν οι
ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές περιπτέρων. 39,5 εκατ. ευρώ έλαβαν τα καταστήματα ειδών ένδυσης.33,6 εκατ.
ευρώ έλαβαν οι κατασκευαστές ακινήτων.

Έρχεται οικονομική στήριξη
των μεγάλων επιχειρήσεων το 2021
Υπάρχουν όμως και αλλά εργαλεία που θα δοκιμάσει το
οικονομικό επιτελείο με στόχο αυτή τη φορά να ενισχυθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις με ποσά που θα φθάνουν
ακόμα και τα 3 εκατ. ευρώ για τις πάγιες δαπάνες τους
με κριτήριο την αναστολή της δραστηριότητας τους ή
την σημαντική μείωσή της κατά 30%.
Το μέτρο αναμένεται να ξεκινήσει με το νέο έτος και η
ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου
2021 και αφορά μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον κατά την περίοδο της
πανδημίας, ενδεχομένως και εντός του νέου έτους.
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Χρονιά του brain gain
το 2021

Του Άδωνι Γεωργιάδη,
υπουργού Ανάπτυξης
& Επενδύσεων

ταν η Pfizer επέλεγε την Θεσσαλονίκη για να εγκαταστήσει
ένα από τα 6 κέντρα ψηφιακής
τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων που δημιουργεί διεθνώς, είχε αποφασίσει να το στελεχώσει με 200 επιστήμονες. Προσέλαβε σε πρώτη φάση
τους 70, έμειναν, όμως, τόσο ικανοποιημένοι που αποφάσισαν.

Ό

• από τη μία ν’ αυξήσουν τις προσλήψεις στο digital hub με το 20% να καλύπτεται από Έλληνες επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό
• και από την άλλη, να δημιουργήσουν
και δεύτερο hub, το οποίο θα αφορά υπηρεσίες για εσωτερική χρήση της φαρμακευτικής, όπως οικονομικές υπηρεσίες,
ανθρώπινου δυναμικού, call centers.
Συνολικά, στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο CEO της εταιρείας, Έλληνας εβραϊκής καταγωγής, κ. Αλβέρτος Μπουρλά η Pfizer προγραμματίζει 600 προσλήψεις, αλλά στο μέλλον
μπορεί ακόμη και να τις διπλασιάσει.
Και δεν είναι μόνο η Pfizer αλλά και
άλλες εταιρείες όπως Microsoft, Cisco,
Deloitte, Volkswagen, Team Viewer. Τα
διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που
επενδύουν στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η
ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού
της χώρας μας ξεπερνά τις προσδοκίες
τους και ως εκ τούτου λειτουργεί ως κίνητρο για επιπλέον επενδύσεις.
Κι αυτές οι επενδύσεις προχωρούν εν
μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε ο πλανήτης μετά τον Β’ παγκόσμιο
Πόλεμο. Στο βαθμό που ο εμβολιασμός
θα προχωρά και η πανδημία θα τιθασεύεται, η Ελλάδα θα προβάλλει ακόμη ελκυστικότερη για επενδύσεις σε διεθνές
επίπεδο.
Κι είναι σημαντικό ότι οι νέες επενδύσεις δεν αφορούν μόνο τον τουρισμό, όπως κατά κόρον συνέβαινε μέχρι τώρα,
αλλά και επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η ενέργεια και
ιδίως οι ανανεώσιμες, η βιομηχανία με
έμφαση στα ναυπηγεία, τη φαρμακοβιομηχανία και τη μεταλλουργία, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα logistics και, όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα και η τεχνολογία.
Η πολιτική σταθερότητα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, το υψηλού επι-

πέδου ανθρώπινο κεφάλαιο, η αυξημένη
γεωπολιτική σημασία της περιοχής, οι
στρατηγικές συμμαχίες της Κυβέρνησης
Κ. Μητσοτάκη, η ίδια η Κυβέρνηση που έχει ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό φιλοεπιχειρηματικό – φιλοεπενδυτικό προσανατολισμό, το γεγονός ότι είμαστε μέλος
μιας από τις ισχυρότερες οικονομικές και
νομισματικές ενώσεις του πλανήτη σε
συνδυασμό με το μεγαλύτερο στην ιστορία μας αναπτυξιακό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 72 δις ευρώ, όλα αυτά προφανώς δεν περνούν απαρατήρητα από το
ραντάρ των επενδυτών.
Ως Κυβέρνηση θέλουμε να αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα την επί τα βελτίω αλλαγή
της εικόνας της χώρας μας διεθνώς ως αποτέλεσμα της πολύ καλής διαχείρισης
της πανδημίας του Covid. Γι’ αυτό καταρτίσαμε ένα ελκυστικό πλαίσιο κινήτρων
ώστε μαζί φυσικά με το εξαιρετικό κλίμα
και την υψηλή ποιότητα ζωής, να προσελκύσουμε επαγγελματίες να έλθουν να ζήσουν στην Ελλάδα, δουλεύοντας με τηλεργασία. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες επιστήμονες που αναγκάστηκαν να
μεταβούν στο εξωτερικό κατά την διάρκεια της κρίσης για να βρουν εργασία ανάλογη των προσόντων τους.
Όπως, λοιπόν, αποδεικνύεται στην
περίπτωση της Pfizer, έχει αρχίσει η επιστροφή των επιστημόνων μας από το
εξωτερικό. Σταματά, συνεπώς, το brain
drain κι η Ελλάδα περνά στην εποχή του
brain gain. Αυτό θα γίνει πιο αισθητό το
2021 και τα επόμενα χρόνια όταν θα ολοκληρώνονται οι ήδη δρομολογηθείσες επενδύσεις και θα προχωρούν καινούργιες.
Γι’ αυτό το 2021 είναι μια κομβική χρονιά στην προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα και να διαμορφώσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τις νέες και
τους νέους μας.

Με επενδύσεις

υψηλής τεχνολογίας
και ελκυστικά κίνητρα
δημιουργούμε τις
προϋποθέσεις για να
αρχίσουν να
επιστρέφουν οι νέοι
επιστήμονες που
μετανάστευσαν στο
εξωτερικό τα χρόνια
της κρίσης
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Δίνοντας τη μάχη για
την πράσινη ανάπτυξη
Του υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη

μάχη απέναντι στον κορωνοϊό
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και το 2021. Με σύμμαχό
μας πλέον τη χειροπιαστή ελπίδα του εμβολίου. Πρέπει όμως να δώσουμε και τη μάχη της οικονομικής επανεκκίνησης! Η κυβέρνηση έχει κάνει μια
συστηματική προεργασία, ούτως ώστε το
2021 το συμπιεσμένο επί μακρόν «ελατήριο της ανάπτυξης» να εκτιναχθεί!
Στο πλαίσιο αυτό, στο υπουργείο μας υλοποιήσαμε ή δρομολογήσαμε σημαντικές
παρεμβάσεις: Τη μεταρρύθμιση της χωροταξίας και της πολεοδομίας για ανάπτυξη
με πράσινο χρώμα. Τον περιβαλλοντικό νόμο με τη ριζική συντόμευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τα 6-8 χρόνια
στις 100-150 ημέρες. Το νόμο για την ηλεκτροκίνηση. Την ιστορική πρωτοβουλία
απολιγνιτοποίησης της χώρας στη βάση
της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ!
Στον ίδιο δρόμο της μεταρρυθμιστικής
αποφασιστικότητας συνεχίζουμε και το
2021:
• Προσβλέπουμε στην προώθηση 5 σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων: Του 49% του
ΔΕΔΔΗΕ, για το οποίο έχει ήδη εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον, της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της ΛΑΡΚΟ (που θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο
μιας εκκρεμότητας 35 ετών) και της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Καβάλας. Ενώ δεν ξεχνάμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και των ΕΛΠΕ.
• Συνεχίζουμε παράλληλα τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας. Μετά την
έναρξη και στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου του λεγόμενου target model, του
ευρωπαϊκού μοντέλου απελευθερωμένης
αγοράς ενέργειας, προχωρούν οι συζεύξεις με τις γειτονικές μας χώρες της ΕΕ. Αυτό θα συμβάλει στη σύγκλιση των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας στην Ελλάδα με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κομβική θέση
στον σχεδιασμό μας καταλαμβάνει και η
ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 944,
η οποία, μεταξύ άλλων, θέτει τα θεμέλια έτσι ώστε ο καταναλωτής να γίνει και παραγωγός ενέργειας. Ενώ συνεχίζουμε και
τις δράσεις για την ενεργειακή φτώχεια με
το βλέμμα στους ευάλωτους.
Η νέα αυτή εποχή στην αγορά ενέργειας

Η

περιλαμβάνει και το «πρασίνισμά» της. Για
αυτό: Απλοποιούμε περαιτέρω την αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις οποίες, όπως φάνηκε και από το ρεκόρ επενδυτικών αιτήσεων, είναι ισχυρότατο). Αναπτύσσουμε το πλαίσιο για καινοτόμες τεχνολογίες (θαλάσσια αιολικά πάρκα και υδρογόνο), ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες της χώρας. Και υιοθετούμε τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για
τις ΑΠΕ δεσμευόμενοι με αυτόν τον τρόπο
στους σχετικούς ενωσιακούς στόχους.
Στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης βρίσκει αυτόν τον καιρό τεράστια
ανταπόκριση το εν εξελίξει ΕξοικονομώΑυτονομώ προϋπολογισμού 900 εκατ.
ευρώ. Είναι μια πολιτική η οποία θα χρηματοδοτηθεί τα επόμενα χρόνια με περισσότερα κονδύλια από ποτέ, καθώς μόνο
από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδιώκουμε
να αντλήσουμε 3 δισ. ευρώ μέχρι το

2023. Ήδη ανακοινώσαμε νέο και ακόμη
μεγαλύτερο πρόγραμμα εξοικονόμησης
ενέργειας για το πρώτο εξάμηνο του
2021, τουλάχιστον 1 δις. ευρώ! Και ακολουθούν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα το 2022 και το 2023!
Στην χωροταξία και την πολεοδομία,
εφαρμόζουμε άμεσα την ψηφισθείσα νομοθεσία: Βάζουμε μπροστά το μεγάλο
πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ξεκινώντας από τις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Δημιουργούμε την Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης, για να αντιμετωπιστούν οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στο τοπικό επίπεδο.
Ενεργοποιούνται οι προβλέψεις του νόμου για πιο σύγχρονο και φιλικό στους επενδυτές καθεστώς χρήσεων γης. Κλείνουμε οριστικά μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως το Σχέδιο για το Μάτι και
το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού.
Τους πρώτους μήνες του 2021 ολο-

κληρώνουμε επίσης την ανάρτηση των
δασικών χαρτών και κυρώνουμε το μεγαλύτερο μέρος τους ως το τέλος της χρονιάς. Ενώ και στο μέτωπο του Κτηματολογίου προχωράμε με γοργούς ρυθμούς.
Η κτηματογράφηση ανέβηκε από το 28%
στο 65% σε 16 μήνες καλύπτοντας το
93% της επικράτειας. Και έως το τέλος
του 2021 θα έχουμε λειτουργούν, όπως
λέγεται, Κτηματολόγιο στο 37% των συνολικών δικαιωμάτων!
Στο άλλο κρίσιμο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων: Δρομολογούμε
αυτό το διάστημα 20 περίπου σύγχρονες
μονάδες διαχείρισης αποβλήτων σε όλη
τη χώρα ώστε να μειωθεί το ποσοστό ταφής και να αυξηθεί κατακόρυφα η ανακύκλωση. Φέρνουμε σύντομα νόμο που
αλλάζει τα πάντα στην ανακύκλωση με
τον οποίο καθιερώνουμε παντού τα τέσσερα ρεύματα συλλογής και θέτουμε τις
βάσεις ώστε αυτοί που παράγουν λιγότερα σκουπίδια και ανακυκλώνουν, να επιβραβεύονται και να πληρώνουν λιγότερα
δημοτικά τέλη. Παράλληλα συνεχίζουμε
την προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει
για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων του οποίους κλείνουμε μέχρι το τέλος του 2022, τον καφέ κάδο
(δηλαδή τον κάδο για τα τρόφιμα) τον οποίο επεκτείνουμε σε όλη την επικράτεια
και την απόσυρση των πλαστικών μιας
χρήσης τον Ιούλιο του 2021 και στο Δημόσιο από τις αρχές του έτους.
Δεν λείπουν φυσικά οι δράσεις για τη
φύση: Αιτούμαστε 160 εκατ. συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την προστασία και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας
στις περιοχές Natura! Με δράσεις όπως
η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση του οικοτουρισμού. Ενώ αιτούμαστε παράλληλα 310 εκατ. από το Ταμείο
Ανάκαμψης για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Στοχεύουμε στην αναδάσωση
500.000 στρεμμάτων με την φύτευση 30
εκατομμυρίων δενδρυλλίων ελληνικής
παραγωγής. Η δράση θα συμπληρωθεί
μάλιστα με ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό
από το νέο ΕΣΠΑ!
Προχωρούμε λοιπόν σε μία σειρά από
αλλαγές και παρεμβάσεις που στόχο έχουν, φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα την κινητροδότηση της πράσινης, της βιώσιμης ανάπτυξης! Είναι στο χέρι μας να μετατρέψουμε
αυτή την ιστορική κρίση σε ιστορική ευκαιρία. Και αυτό ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε!
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Προϋποθέσεις για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της ύφεσης και για την
επιτάχυνση της ανάκαμψης

Του Γιάννη Στουρνάρα,
διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος

πανδημία οδήγησε την παγκόσμια
οικονομία σε ύφεση και διαμόρφωσε διεθνώς ένα περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, η διενέργεια προβλέψεων για
τα βασικά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής.
Η έκταση και η διάρκεια

Η


της ύφεσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια σε καμία
οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί επέδειξαν μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη συμπεριφορά και
την αντίδρασή τους σε σχέση με
προηγούμενες καταστάσεις. Αξιοποιώντας την εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις, όπως η κρίση
χρέους, οι ευρωπαϊκές αρχές αντέδρασαν άμεσα, αποφασιστικά
και αποτελεσματικά για να στηρίξουν την ευρωπαϊκή οικονομία και
να παράσχουν χρόνο στην ιατρικήεπιστημονική κοινότητα ώστε να
αναπτύξει κατάλληλη θεραπεία

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική
σε συνδυασμό με τη διευκολυντική ενιαία νομισματική πολιτική στήριξαν την
ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα

και εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Η επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική σε συνδυασμό με τη διευκολυντική ενιαία νομισματική πολιτική στήριξαν την ευρωπαϊκή και
την ελληνική οικονομία, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα. Η πρώτη αντίδραση
ήρθε από την πλευρά της ΕΚΤ, η οποία εξασφάλισε την απαραίτητη
ρευστότητα στις οικονομίες της
ζώνης του ευρώ με προεξάρχουσα δράση την υιοθέτηση του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω της πανδημίας (PEPP).
Επίσης, η χορήγηση παρέκκλισης
(waiver) από τα κριτήρια αποδοχής κρατικών ομολόγων ως εξασφαλίσεων στις πράξεις αναχρηματοδήτησης των τραπεζών και
κυρίως η συμπερίληψη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο
πρόγραμμα PEPP συνέβαλαν καταλυτικά στη δραστική μείωση των
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων και του κόστους

δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Η δε χαλάρωση των εποπτικών
κανόνων για τις τράπεζες σε συνδυασμό με εθνικές πρωτοβουλίες
παροχής κρατικών εγγυήσεων ή επιδότησης δόσεων δανείων επιτρέπουν σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και βελτίωση
των συνθηκών ρευστότητας.
Η προσωρινή χαλάρωση των
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του θεσμικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων καθώς και το ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας του Απριλίου
του 2020, συνολικού ύψους 540
δισεκατομμύρια ευρώ, επέτρεψαν
στα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ να στηρίξουν την παραγωγή
και την απασχόληση. Ωστόσο, η
κυρίαρχη δράση της πολιτικής της
Ε.Ε. απέναντι στην πανδημία είναι
η δημιουργία του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation
EU (NGEU), το οποίο θα χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την περίοδο 2021-2026 α-

ξίας 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε
σταθερές τιμές του 2018. Για τη
χρηματοδότηση του NGEU προβλέπεται η έκδοση αμοιβαίου χρέους σε επίπεδο Ε.Ε., το οποίο θα
αποπληρωθεί μεταξύ 2028 και
2058.

Συνέχιση των μέτρων
στήριξης της ευρωπαϊκής
οικονομίας
Τα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστούν, καθώς μια πρόωρη απόσυρσή τους θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάκαμψη οδηγώντας σε απότομη αύξηση των πτωχεύσεων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της διαρθρωτικής ανεργίας και σε μείωση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας της εργασίας.
Μια τέτοια αρνητική εξέλιξη θα
οδηγούσε σε στασιμότητα και αποπληθωρισμό στην Ευρώπη. Συνεπώς, ο συνδυασμός επεκτατικής
δημοσιονομικής και νομισματικής

 
  


πολιτικής θα πρέπει να συνεχιστεί
μέχρις ότου η ανάκαμψη τεθεί σε
στέρεη τροχιά και ο πληθωρισμός
στην ευρωζώνη προσεγγίσει επίπεδα κοντά αλλά κάτω από το 2%
σε σταθερή και βιώσιμη βάση. Επιπλέον, η δημιουργία του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU
δεν θα πρέπει να είναι μια εφάπαξ
πολιτική, αλλά θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα μόνιμο δημοσιονομικό εργαλείο μακροοικονομικής
σταθεροποίησης με έκδοση ασφαλών ομολόγων.
Οι παραπάνω πολιτικές θα πρέπει να συμπληρωθούν με τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και από ένα πιο ευέλικτο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στο χώρο
των τραπεζών, κυρίως με προσαρμογή του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου (Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών –
BRRD– και κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων), δεδομένου ότι η
πανδημία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.

Συνδυασμός
βραχυπρόθεσμων
και μεσοπρόθεσμων
δράσεων
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το δεύτερο κύμα της πανδημίας
και οι επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, απαιτείται συνδυασμός δράσεων
σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Βραχυπρόθεσμα:
• Η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας αποτελεί απόλυτη προτε-

ραιότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η πιστή τήρηση των
γενικευμένων ή/και τοπικών περιοριστικών μέτρων όποτε αυτά
κριθούν αναγκαία. Επιπλέον, απαιτείται:
(α) Συνεχής ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
δεύτερο κύμα της πανδημίας κατά
τη διάρκεια του χειμώνα,
(β) περαιτέρω στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος για να
παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες,
(γ) βελτίωση των υποδομών
και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και

(δ) αύξηση του ποσοστού των
εργαζομένων που θα πρέπει να
εργάζονται εξ αποστάσεως στο
Δημόσιο και σε όλους τους κλάδους και δραστηριότητες όπου αυτό είναι εφικτό.
• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις αυξανόμενες ανισότητες και στην προστασία των πιο
ευάλωτων ομάδων. Για το σκοπό
αυτό απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

ειδικη εκδοση

• Πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης μέσω κρατικών παρεμβάσεων (δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, ρυθμίσεις οφειλών
με ευνοϊκούς όρους), οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στην ταχεία επανεκκίνηση της οικονομίας.
Μεσοπρόθεσμα, για την επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να
αυξηθούν οι επενδύσεις.
Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει τη
μετάβαση σε ένα βιώσιμο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο θα επιταχύνει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, θα ενσωματώνει τις αρχές της πράσινης και κυκλικής οικονομίας και θα εδράζεται στη συνεχή επένδυση σε
ανθρώπινο κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό θεωρείται κρίσιμη η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU για
την περίοδο 2021-2026, συνολικού ύψους 32 δισεκ. ευρώ σε
σταθερές τιμές 2018 για την Ελλάδα, εκ των οποίων 19,3 δισεκ.
ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις
και 12,7 δισεκ. ευρώ δάνεια. Η
στόχευση των διαθέσιμων πό-
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ρων θα πρέπει να είναι στην
υλοποίηση αναπτυξιακών
δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα αφορούν
την εξοικονόμηση ενέργειας,
τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την ενίσχυση του τομέα της υγείας.
Έμφαση θα πρέπει, επίσης,
να δοθεί στην ενίσχυση των
πλέον δυναμικών κλάδων και
επιχειρήσεων στη μεταποίηση,
δηλαδή των επιχειρήσεων
που υποκαθιστούν εισαγωγές
και των επιχειρήσεων που
προωθούν εξαγωγές, των επιχειρήσεων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και των
επιχειρήσεων και κλάδων που
ήδη έχουν υψηλή συμμετοχή
στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Επιπλέον, σημαντικά
κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση,
καθώς μια αύξηση της δαπάνης για την εκπαίδευση με
στόχο τη διεύρυνση και βάθυνση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου κεφαλαίου αναμένεται να έχει σημαντικές
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο ελληνικό ΑΕΠ και την
απασχόληση και να ενισχύσει
τη διαδικασία του ψηφιακού
μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Τράπεζας της Ελλάδος
που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, τα κονδύλια
του NGEU θα αυξήσουν το
πραγματικό ΑΕΠ κατά 2,3%
κατά μέσο όρο ετησίως την
περίοδο 2021-2026, πρωτίστως λόγω της αύξησης των
συνολικών επενδύσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδειχθούν συντηρητικές, καθώς δεν λαμβάνεται
υπόψη ότι η δημοσιονομική
τόνωση μέσω αύξησης των επενδύσεων είναι πιο αποτελεσματική σε περιόδους βαθιάς
ύφεσης, αλλά και το γεγονός
ότι η εφαρμογή του NGEU από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα έχει έμμεσες θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ μέσω των
εξαγωγών.

Για την επαναφορά της οικονομίας σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να αυξηθούν οι επενδύσεις
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e-ΕΥΔΑΠ:

Ολοκληρωμένη ψηφιακή
εξυπηρέτηση
Η

ΕΥΔΑΠ ως η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα
ύδρευσης και αποχέτευσης με
πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες προχωρά σε διαρκείς επενδύσεις
στην τεχνολογία και σε έργα βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Κατά την περίοδο της κρίσης του κορωνοϊού, το νερό αποτελεί βασικό σύμμαχό για εμάς και την υγεία μας.
Στην ΕΥΔΑΠ κύριο μέλημά είναι η αδιάλειπτη υδροδότηση, συλλογή και επεξεργασία λυμάτων αλλά και η άμεση και ταχύτατη επίλυση οποιουδήποτε έκτακτου
ζητήματος προκύψει στο δίκτυό της. Κύριο μέλημα επίσης, είναι και η προστασία
των πελατών παράλληλα με τη διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης.
Με βασικό στόχο της Εταιρείας να
αποτελεί η συνεχώς αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, συνέχισε να
εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες
της. Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ, του
ηλεκτρονικού καταστήματός της
ΕΥΔΑΠ, οι πελάτες της Εταιρείας
έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν πλήθος αιτημάτων από το σπίτι εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, όπως
ακριβώς θα συνέβαινε κατά την επιτόπια επίσκεψή τους σε ένα από τα Περιφερειακά της Κέντρα.

Διεκπεραίωση πλήθους
συχνών αιτημάτων
ηλεκτρονικά
Το eΕΥΔΑΠ λειτουργεί ως ένα άρτιο
ψηφιακό κέντρο εξυπηρέτησης της
ΕΥΔΑΠ, μέσω του οποίου οι πελάτες
της μπορούν να πραγματοποιήσουν με
ταχύτητα και από την ασφάλεια του
σπιτιού τους τα αιτήματά τους χωρίς να
είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους
σε κάποιο από τα Περιφερειακά Κέντρα
της Εταιρείας.
Ενδεικτικά,
μέσω της εγγραφής τους στο eΕΥΔΑΠ, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την υπαγωγή τους σε
ειδικά τιμολόγια (φιλανθρωπικό, επαγγελματικό, πολυτέκνων, υπερηλίκων) και
στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), να
προβούν σε διακανονισμό των οφειλών
τους καθώς και να εξοφλούν τις δόσεις
τους ηλεκτρονικά, να ενημερώνουν τα
στοιχεία επικοινωνίας τους σε περίπτωση μεταβολής, να ενημερώνονται για
παλαιότερους διακανονισμούς των
οφειλών τους αλλά και να πραγματο-

ποιήσουν αίτημα για μείωση του λογαριασμού τους λόγω αφανούς διαρροής.
Επιπλέον, μέσω του eΕΥΔΑΠ μπορούν
να παρακολουθούν την εξέλιξη όλων
των αιτημάτων τους ηλεκτρονικά.

Πλήρης έλεγχος
της κατανάλωσης και
του λογαριασμού
Στο eΕΥΔΑΠ οι χρήστες, θα βρουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
πληρωμής του λογαριασμού τους
(eBILL). Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους
μέσω email ή/και sms, καταργώντας,
εάν το επιθυμούν, την αποστολή του σε

έντυπη μορφή, συμβάλλοντας επιπλέον
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παροχών των χρηστών δεν σταματάει εκεί,
καθώς η ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού αποτελεί μόνο μία από τις
πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει

το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την εγγραφή τους στο eΕΥΔΑΠ, οι πελάτες
αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των παροχών τους και των καταναλώσεων τους
μέσω μίας πληθώρας προσφερόμενων
υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά η άμεση
ενημέρωσή τους μέσω sms σε περίπτωση μεγάλων καταναλώσεων στις παροχές τους. Ειδικά στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων, το eΕΥΔΑΠ προσφέρει επιπλέον οφέλη καθώς μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για
αφαίρεση μετρητή για λόγους ασφαλείας, κατάργηση παροχής αλλά και για
διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών.
Η ψηφιακή υπηρεσία eΕΥΔΑΠ προσφέρεται εντελώς δωρεάν και η εγγραφή πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα της
ΕΥΔΑΠ. Το μόνο που χρειάζονται κατά
την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες, είναι
οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου τους στο
taxisnet, οι οποίοι θα χρειαστούν για την
ταυτοποίησή του. Η στροφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες φέρνει μεγάλη διευκόλυνση στους πελάτες και την εξυπηρέτησή τους ενώ ειδικά την εποχή που
διανύουμε αποτελεί βασικό σύμμαχο για
την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δίνεται πια η δυνατότητα στους πελάτες της ΕΥΔΑΠ να επικοινωνούν ψηφιακά με την Εταιρεία και μέσα από την
επίσημη ιστοσελίδα της www.eydap.gr
καθώς και μέσα από τις επίσημες σελίδες της ΕΥΔΑΠ στα social media
Facebook, Twitter, Instagram και
LinkedIn. Επιπλέον στο κανάλι της ΕΥΔΑΠ στο Youtube και στα βίντεο της
ενότητας «Μάθετε πώς…» δίνονται χρήσιμες πληροφορίες βήμα-βήμα για θέματα που σχετίζονται με το υδρευόμενο
ακίνητο των πελατών.
Στο περιεκτικό βίντεο «Μάθετε πώς…
Να εγγραφείτε στο eΕΥΔΑΠ, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα!», περιγράφονται τα
βήματα για την εγγραφή σε ένα περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και σύμφωνο με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
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ΟΠΑΠ: Ισχυρά αντανακλαστικά και
αντοχές στην πανδημία, βασικός
πυλώνας στήριξης της οικονομίας
Σ

τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της
πανδημίας COVID-19 που διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην
επιχειρηματική σκακιέρα της Ελλάδας, ο ΟΠΑΠ επέδειξε αντανακλαστικά
και ετοιμότητα.
Υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών, πέτυχε να βρίσκεται σε καλύτερη θέση στο
δεύτερο lockdown, σε σχέση με αυτό του
Μαρτίου. Ταυτόχρονα, ως βασικός στυλοβάτης της κοινωνίας, ο ΟΠΑΠ συνέχισε εντατικά το κοινωνικό έργο του, στηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δοκιμάστηκαν έντονα
στο δεύτερο κύμα του COVID-19.
Tα ισχυρά αντανακλαστικά, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα της εταιρείας να επιτυγχάνει υγιείς επιδόσεις αναδείχθηκαν
στα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2020, κατά το οποίο τα καθαρά
κέρδη του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 73,2
εκατ. ευρώ, παρά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό που άμεσα επηρέασαν το δίκτυο συνεργατών του.
Για την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα
προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα 898,9

εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα 207,6 εκατομμύρια.

του ΟΠΑΠ διατήρησαν τη δυναμική τους,
χάριν κυρίως στο ΤΖΟΚΕΡ Online.

Στο 84,49% η συμμετοχή
στον όμιλο Stoiximan

Σε πλήρη εξέλιξη η
αναβάθμιση του εμπορικού
δικτύου του ΟΠΑΠ

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης για 233 καταστήματα. Το πρόγραμμα
θα συνεχιστεί σταθερά και στο ερχόμενο
διάστημα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των καταστημάτων ΟΠΑΠ και Play.
Επιπλέον, κατά την περίοδο του δεύτερου lockdown, ο ΟΠΑΠ εστίασε επίσης
σε μέτρα στήριξης των συνεργατών του,
καθώς και στο σχεδιασμό για την επαναλειτουργία του δικτύου των καταστημάτων του, με προτεραιότητα στην υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων και
των πελατών.

Στο επίκεντρο η ενίσχυση
των προϊόντων του ΟΠΑΠ
Τα VLTs πέτυχαν θετικές επιδόσεις στο τρίτο
τρίμηνο του 2020. Σε αυτήν την περίοδο, ο

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ:

Προσήλωση στο
κοινωνικό μας καθήκον
«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη
χώρα μας, ο ΟΠΑΠ παραμένει προσηλωμένος στο κοινωνικό του έργο. Μετά
τις πρόσφατες δράσεις για τη στήριξη
της Θεσσαλονίκης, προχωράμε σε μια
νέα δωρεά υγειονομικού υλικού, με στόχο να βοηθήσουμε έμπρακτα ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που ανήκουν
στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη
συνεργασία σε αυτή την πρωτοβουλία
και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο
τους για τη διαχείριση της πανδημίας».
Η καταγραφή των αναγκών των φορέων έγινε σε άμεση συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και τις διοικήσεις των φορέων, ενώ η
δωρεά υλοποιήθηκε μέσω του μηχανισμού στήριξης που έχει
καθιερώσει το υπουργείο Υγείας από την αρχή της πανδημίας, με
στόχο την έμπρακτη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

ΟΠΑΠ προχώρησε στην αναβάθμιση της λειτουργίας Jackpot στο δίκτυο των VLTs και
παρουσίασε 13 νέα παιχνίδια. Επιπλέον, ενισχυμένη ήταν η συνεισφορά του αθλητικού
στοιχηματισμού στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, λόγω του αυξημένου αριθμού
αγώνων και αθλητικών γεγονότων κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.
Η χρήση των συσκευών αυτόνομης
εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) συνέχισε να αυξάνεται, ιδιαίτερα στο live στοιχηματισμό. Επίσης, ο ΟΠΑΠ υλοποίησε
νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των
στοιχηματικών προϊόντων του, όπως η
διάθεση του νέου virtual παιχνιδιού μπάσκετ. Επίσης, σημαντική είναι η απήχηση του
νέου παιχνιδιού Powerspin μεταξύ των παικτών, ενώ οι διαδικτυακές δραστηριότητες

Το Νοέμβριο ολοκληρώθηκε η απόκτηση ενός πρόσθετου έμμεσου μεριδίου 15,48%
στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, έναντι συνολικού ανταλλάγματος ποσού
43,3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ΟΠΑΠ
συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό
84,49% στον Όμιλο Stoiximan, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Kaizen
Gaming International εκτός Ελλάδος και
Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία «Betano». Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η θυγατρική του ΟΠΑΠ, η OPAP
Investment θα αποκτήσει τον αποκλειστικό
έλεγχο του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα
και Κύπρο μόλις ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού.

Πρωτοβουλίες στήριξης των νοσοκομείων
και των αρχών της Θεσσαλονίκης
Συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια εναντίον
του κορωνοϊού, ο ΟΠΑΠ στήριξε ενεργά τη δοκιμαζόμενη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το τοπικό
σύστημα υγείας και τις αρχές της πόλης. Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ πραγματοποίησε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τον
Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.
Στο «Ιπποκράτειο», το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό, ο ΟΠΑΠ προσέφερε εξοπλισμό που δίνει τη δυνατότητα θεραπευτικών και
διαγνωστικών παρεμβάσεων για ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε στη
δωρεά οκτώ συσκευών υψηλής ροής οξυγόνου,
τριών φορητών αναπνευστήρων, φορητού ακτινολογικού μηχανήματος, δυο απινιδωτών και φορητού
υπερήχου.
Ακόμη, o ΟΠΑΠ ανέλαβε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε υγειονομικό υλικό, το
οποίο είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των

αρμοδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα, προσέφερε
στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μεγάλο αριθμό προστατευτικών μασκών και
γάντια μιας χρήσης. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης διέθεσε 5.400 φιάλες αντισηπτικού για την κάλυψη
των αναγκών στα δημοτικά κτήρια.

Δωρεά υγειονομικού υλικού
σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας
για ηλικιωμένους
Ο ΟΠΑΠ προχωρά στη δωρεά εκατοντάδων χιλιάδων γαντιών και προστατευτικών μασκών μιας
χρήσης προς φορείς κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η δωρεά καλύπτει επείγουσες ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αττική, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία,
Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, καθώς και του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.
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ΔΕΗ: Πώς από τις ζημιές
έφτασε στα κέρδη και
τα δώρα στους πελάτες της
τροφή στις ανανεώσιμες πήγες
ενέργειας και κλείσιμο των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων
φέρνουν πιο κοντά τη ΔΕΗ στο
1 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο η επιχείρηση παρουσίασε λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 696 εκατ. ευρώ από
96, 9 εκατ. πέρσι και κέρδη προ φόρων
46 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 416,8 εκ. ευρώ, εξέλιξη που σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Στάσση
φέρνει ακόμη πιο κοντά την επιχείρηση
στο στόχο για ετήσια λειτουργική κερδοφορία ύψους 850 – 900 εκατ. ευρώ.
Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανέφερε ότι στόχος, είναι το μερίδιο αγοράς
της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, από 2% σήμερα να
φτάσει κοντά στο 20% το 2024. «Έχουμε
ήδη ξεκινήσει την κατασκευή φωτοβολταικών πάρκων στην Πτολεμαΐδα ισχύος 30MW, είμαστε κοντά στην επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή
και του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου
των 200MW στην ίδια περιοχή, ενώ και
στην Μεγαλόπολη είναι σε εξέλιξη ο
διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή 50MW φωτοβολταϊκών» εξηγεί ο κ. Στάσσης
Στους στόχους περιλαμβάνονται ακόμη η εγκατάσταση άμεσα στην 1.000
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ελλάδα και περίπου
10.000 μεσοπρόθεσμα αλλά και η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής, με την
εισαγωγή έξυπνων μετρητών, συστημάτων αυτοματοποίησης και κεντρικής διαχείρισης, συστημάτων GIS / Scada, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την κάλυψη
των αναγκών που θα προκύψουν στο
μέλλον.
Οι τρεις πυλώνες του νέου
businessplan είναι η αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ, η πλήρης ψηφιοποίηση σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και η
επανατοποθέτηση της εμπορικής δραστηριότητας με επίκεντρο τον πελάτη. Οι
οικονομικοί στόχοι της εταιρείας αναμένεται να επιτευχθούν νωρίτερα, και συγκεκριμένα:
• Ο στόχος για EBITDA 1 δισ. ευρώ
θα υλοποιηθεί το 2023 αντί του 2024.
• Ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ
ΑΠΕ 1 GW αναθεωρείται σε 1,5 GW α-

• Η σύνθεση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA θα προέλθει κατά 42%
από τη διανομή, 41% από το retail, 11%
από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και
6% από τις ΑΠΕ.
Δύο τομείς στους οποίους φιλοδοξεί
η εταιρεία να αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα είναι η ηλεκτροκίνηση και τα
telecoms. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, η εταιρεία επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυσσόμενη αγορά και
να φτάσει τους 10.000 σταθμούςφόρτισης σε όλη τη χώρα.
Στα telecoms η ΔΕΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κύριο πανεθνικό πάροχο δικτύου στη χονδρική, με αξιοποίηση των
υφιστάμενων υποδομών της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα δίκτυα
διανομής προσφέρουν μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να
αναπτυχθούν γρήγορα και με χαμηλό
κόστος, προσφέροντας ανταγωνιστική
λύση πρόσβασης σε δίκτυο οπτικών ινών με δυνατότητα υψηλής ταχύτητας
μεταφοράς δεδομένων (1 Gbps).

Σ

πό το 2023.
• Επισπεύδεται η απόσυρση ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων, καθώς η Μεγαλόπολη 3 θα κλείσει το 2021 αντί του
2022.
• Μείωση της λιγνιτικής παραγωγής
κατά 54% μέχρι το 2023, με ταυτόχρονη
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 62%.
• Πενταπλασιασμός της παραγωγής
ΑΠΕ από 0,3 σε 1,6 TWh.
• Ο παραγωγικός στόλος της
ΔΕΗ θα αποτελείται το 2023 από 8,5 GW συμβατικών μονάδων και 1,5 GW ΑΠΕ.
• Οι πωλήσεις ενέργειας
στο retail θα περιοριστούν
από τις 38,4 στις 29,9
TWh.
• Η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στο δίκτυο
διανομής θα φτάσει τα 3,5
δισ. ευρώ, από 3 δισ. σήμερα.
• Οι συνολικές επενδύσεις
που θα γίνουν μέχρι το 2023
φτάνουν τα 3,4 δισ. ευρώ. Από
το συνολικό ύψος των επενδύσε-

ων, το 34% θα αφορά τις ΑΠΕ, το 21%
τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, το
42% τη διανομή και το 3% άλλους τομείς.

ΔΕΗ: Δωρεάν πάγιο και
εκπτώσεις εν μέσω πανδημίας
Τα πολύ ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα επέτρεψαν στην ΔΕΗ να δώσει δωρεάν πάγιο για όλουςέκπτωση
8% στους ευάλωτους πελάτες έκπτωση
8% σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με καταναλώσεις πάνω από 2.000
KWh και να διπλασιάσει την έκπτωση
σε όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικό
λογαριασμό, από 5 σε 10 ευρώ



Στόχος της
διοίκησης
Στάσση είναι το
μερίδιο αγοράς
της ΔΕΗ στις
ΑΠΕ να
προσεγγίσει το
2024 το 20% από
το 2% που
βρίσκεται σήμερα
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MYTILINEOS:

Tο κοινωνικό αποτύπωμα
του ομίλου στον καιρό
του COVID

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ
ΣΟΥΛΟΒΑΡΗ

σημαντική αλυσίδα υπεραξίας.
Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στη χώρα μας προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί
σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της.
Για παράδειγμα, καθώς προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και
υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζει διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο
των κατασκευών, της μεταλλουργίας. Έτσι, η MYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους
προμηθευτές και συνεργάτες της
στη δική τους αλυσίδα αξίας.

ο πρώτο εξάμηνο ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση κερδών κατά 5,2%
στα 145 εκατ. ευρώ
ΚΑΙ καταφέρνει να πολλαπλασιάζει τα οφέλη του στην κοινωνία και την οικονομία.
Τα χνάρια στην ελληνική
οικονομία και κοινωνία που
δημιουργεί
ο
Όμιλος
MYTILINEOS είναι όχι μόνο
ορατά αλλά και πολλαπλά θετικά, υποστηρίζοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο αλληλεπίδρασης με τους κοινωνικούς
της εταίρους.
Έτσι, από τον τρόπο προσέγγισης των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των
σχέσεων με τους πελάτες της,
την προμήθεια των πρώτων
υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και το τέλος του κύκλου ζωής των
προϊόντων της, μέχρι και την
άντληση εσόδων, η εταιρεία
καταφέρνει να δημιουργεί μια

Τ

Ποιο είναι το προφίλ
του ομίλου
Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και κατέχει ηγετική
θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυ-

MYTILINEOS: Πρώτη μετά από τη ΔΕΗ στην παροχή ρεύματος
Συνολικό μερίδιο αγοράς 8,6% διαμόρφωσε η
Protegria του ομίλου MYTILINEOS με 260.000 πλέον πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού
και είναι πρώτη από πλευράς πελατολογίου.
Η ΔΕΗ διαμόρφωσε το μερίδιό της στην αγορά στο
63,20%, Υψηλή Τάση: 17,50%, Μέση Τάση: 6%, Χαμηλή Τάση: 39,70% από 64,3% τον προηγούμενο
μήνα, με μικρές απώλειες.
Η Ήρων κατέγραψε συνολικό μερίδιο 6,97% έχοντας όμως προβάδισμα στην χαμηλή τάση που σημαίνει σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με την Μυτιληναίος, η οποία εμφανίζει μεγαλύτερη διείσδυση στην Μέση Τάση που είναι οι μεγάλες ε-

πιχειρήσεις.
Τις επόμενες θέσεις κατακτούν η Elpedison με μερίδιο 5,05% , η NRG της Motor Oil με 3,58% (από
3,38%), η Watt&Volt του κ. Αναστάσιου Παπαναγιώτου
με 2,67% και η Volterra που ελέγχεται από τον όμιλο
ΑVAX με 2,55%. Αύξηση του μεριδίου της εμφάνισε,
το ίδιο διάστημα και η «Φυσικό Αέριο» στο 1,48% ενώ
οριακή αύξηση παρουσίασε, το αντίπαλο στρατόπεδο
της ΖeniΘ στο 1,19%). Γύρω στο 1% είναι το μερίδιο
που κατέχει η Volton, ενώ κάτω από 1% έχουν τα ΕΛΤΑ.
Με αυτά τα δεδομένα η MYTILINEOS είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύ-

σιμο φυσικό αέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας, και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα) άνω
των 130 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και
αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας
Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές
επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η
MYTILINEOS διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική
οικονομία και στην απασχόληση.

 
  


σικού Αερίου, Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Επίσης, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά
τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί
περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

H MYTILINEOS δημιουργεί
συνολική προστιθέμενη αξία
1,06 δισ. ευρώ ίση με το 0,6% του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Συνεισφέρει φορολογικά 301 εκατ.
ευρώ ποσό ίσο με το 0,39% των
συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους. Υποστηρίζει
συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας, που ισούνται με το 0,36%

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές
επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι
ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η
MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς
να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά
και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα
δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά
οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας
και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της
πανδημίας και των επιπτώσεων της.
Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η
MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες
της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί
σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκαιρα
μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης
δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία
στα νέα δεδομένα, έχουν τη δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν
ευκαιρίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον,
καθώς μαζί με τις κεντρικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη.
Η MYTILINEOS έγκαιρα και δυναμικά, έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των
δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας έτσι στην
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνεχή
τροφοδοσία της αλυσίδας, εισφέροντας τα μέγιστα στις ελληνικές εξαγωγές.

της συνολικής απασχόλησης
στην Ελλάδα.
Οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζει η
MYTILINEOS στηρίζουν το εισόδημα 31.745 πολιτών, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο
το κοινωνικό όφελος που δημιουργείται στην Ελλάδα από
τις δραστηριότητές της.

ειδικη εκδοση

Η προσφορά
στην οικονομία
Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της MYTILINEOS δημιουργείται επιπλέον 1,34 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική
οικονομία.
Για κάθε €1 άμεσων φόρων της
MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλ-
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λουν περισσότερα από €3
φόρων ως αποτέλεσμα της
συνεργασίας τους με την εταιρεία
Από κάθε μία άμεση θέση
εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται επιπλέον 4,5 θέσεις εργασίας στην ελληνική
οικονομία.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

«Πρωτόγνωρες
συνθήκες
αλλά θα τα
καταφέρουμε»
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Κέρδη αλλά και νέες
υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση των πολιτών
στην πανδημία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ:
«Επικεντρωθήκαμε
στην ασφάλεια»

έρδη προ προβλέψεων στα
732 εκατ. ευρώ και 229 εκατ.
ευρώ καθαρά ανακοίνωσε για
το εννεάμηνο του 2020 η Τράπεζα Πειραιώς, αυξημένα κατά 13% ετησίως. Επίσης ανακοίνωσε σύνολο προβλέψεων 845 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
362 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τον
Covid-19 (που λογίστηκαν κυρίως το
πρώτο τρίμηνο).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 229
εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον Covid-19 ζημιών, ενώ εάν
συμπεριληφθούν οι εν λόγω προβλέψεις,
το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο κατά 133
εκατ. ευρώ.

Κ

Νέες υπηρεσίες
Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη
στη νέα πραγματικότητα που έφεραν τα
περιοριστικά μέτρα εξαιτίας του Covid19, επιτάχυνε την διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα ψηφιακά κανάλια winbank, web banking και
winbank mobile εφαρμογή:
• Αίτηση για την αναστολή πληρωμών
στεγαστικών / καταναλωτικών δανείων,
επιταγών, καθώς και δανείων πελατών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» για
επιδότηση δόσεων δανείου με προσημείωση ή υποθήκη την πρώτη κατοικία.
Μέσα από την υπηρεσία winbank web
banking οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν ή να αιτηθούν: Πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, λογαριασμό καταθέσεων, προθεσμιακή κατάθεση, ενεργοποίηση υπηρεσίας αποταμίευσης
«Pay&Save», μεταφορά χρημάτων ανάμεσα σε λογαριασμό σε ευρώ και σε λογαριασμό κύριων ξένων νομισμάτων, ασφαλιστικά προϊόντα.

Διαχείριση προϊόντων
& υπηρεσιών
Επιπλέον, μέσα από τα ψηφιακά κανάλια,
οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να διενεργήσουν πλήθος λειτουργιών, όπως επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων,

αλλαγή συνδεδεμένων λογαριασμών στη
χρεωστική τους κάρτα, τροποποίηση ορίων αγορών και αναλήψεων στη χρεωστική τους κάρτα, προσωρινή απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση της κάρτα τους,
αλλαγή PIN της χρεωστικής τους κάρτας,
χρήση εργαλείων οικονομικού προγραμματισμού, διασύνδεση λογαριασμών τους
σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα, για να
έχουν την συνολική οικονομική πληροφό-

ρηση, ταυτοποίηση στην πύλη Gov.gr με
τους κωδικούς winbank.
Επιπροσθέτως, στην υπηρεσία winbank web banking ενσωματώθηκε ένας
ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης,
έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ρωτήσει στα Ελληνικά οτιδήποτε αφορά την
winbank ή ακόμα και την τράπεζα, λαμβάνοντας επιτόπου την αντίστοιχη απάντηση.

«Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, η ελληνική
οικονομία ξεκίνησε να βρίσκει τους ρυθμούς της, με επανεκκίνηση των περισσότερων τομέων δραστηριότητας μετά το lockdown, ενώ ταυτόχρονα η πίεση της πανδημίας στο εθνικό σύστημα υγείας υποχωρούσε σταδιακά. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κινήθηκαν κοντά στην προ
Covid-19 εποχή, η πορεία αυτή ωστόσο
διακόπηκε το τέταρτο τρίμηνο λόγω του
δεύτερου κύματος της νόσου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικεντρωθήκαμε στην ασφάλεια των
ανθρώπων μας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας ώστε να διαχειριστούν
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η Τράπεζα
Πειραιώς αποτέλεσε βασικό πόλο στήριξης
των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας, τόσο κατά την πρώτη φάση της
πανδημίας, όσο και τώρα στη δεύτερη.
Για τον σκοπό αυτό, η τράπεζα παρείχε
στους ενήμερους πελάτες που έχουν πληγεί από την πανδημία, αναστολή καταβολής των δανειακών οφειλών τους, ύψους
συνολικά άνω των 4 δισ. ευρώ. Σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, η Τράπεζα
Πειραιώς συμμετέχει επίσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης λόγω Covid19, με δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, η τράπεζα αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 32.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε δανειακά υπόλοιπα 1,7 δισ. ευρώ και αφορούν στην κρατική επιδότηση
δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Γέφυρα”. Ταυτόχρονα, δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω
του 1,5 δισ. ευρώ, έχουν ενταχθεί και επωφελούνται από τα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου.
Παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από
ποτέ στον στόχο μας για μια αποτελεσματική, λιτά διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα τράπεζα, που θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας,
παρέχοντας αποδόσεις στους επενδυτές
μας και προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο».
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ΕΟΑΝ: Tο στρατηγικό
σχέδιο για την ανακύκλωση
έως
το
2022
Ε

γκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού το σχέδιο για την ανακύκλωση και την
κυκλική οικονομία που αναδεικνύει τους πέντε κύριους στρατηγικούς
στόχους που υπηρετεί ο ΕΟΑΝ, που είναι
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών
αποβλήτων.
Οι 5 στόχοι που τέθηκαν είναι μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της
θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης, αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω
της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενίσχυση
της εποπτείας και του ελέγχου όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, εδραίωση
της περιβαλλοντικής συνείδησης, των
αρχών της κυκλικής οικονομίας και του
ερευνητικού έργου του Οργανισμού και
τέλος η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας
του Οργανισμού

ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ: «Πυλώνας
υλοποίησης της εθνικής
στρατηγικής το ΕΟΑΝ»
«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για
την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση
της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την
ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς και βεβαίως την ενθάρρυνση των
πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών
προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.
Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα
σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και
εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του».

Οι στόχοι θα επιτευχθούν
με πλέγμα δράσεων

χάρτης δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην
πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ: «Στο
επίκεντρο της στρατηγικής
μας η ανακύκλωση»
«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη,
πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο
την ενίσχυση της πρόληψης και της

Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε
να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού
όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της
αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας.
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη
διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός

Με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας
αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά
από δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και την
επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων
πρόληψης, καθώς και την εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, επίσης, οι δράσεις αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους, ενώ προβλέπονται
και δράσεις αξιοποίησης δευτερογενών
υλικών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην
ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως
πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά
πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά. Παράλληλα,
προβλέπονται δράσεις για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και
των όρων λειτουργίας των Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς για
την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου
Παραγωγών.
Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, με στόχο την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης
και την προώθηση της ανακύκλωσης ως
τρόπου ζωής.
Τέλος, σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρακολούθηση των
επιδόσεών τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη
σχετικών πρωτοβουλιών.
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ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ
Οι επιπτώσεις του COVID-19
στην Εκπαίδευση
Του κ. Σοφοκλή Ξυνή(*)

e-university college, το οποίο παρείχε μεταλυκειακά προγράμματα
σπουδών, και σε συνεργασία με το
Baker College των Ηνωμένων Πολιτειών παρείχε και μεταπτυχιακά
προγράμματα! Η εικοσαετής αυτή
εμπειρία του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία του
MEDITERRANEAN COLLEGE, το
οποίο από χρόνια παρέχει συμπληρωματική online εκπαίδευση σε
συνεργασία με το University of
Derby, άμεσα ενεργοποίησε τον
μηχανισμό εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης
σε όλες τις βαθμίδες της μεταλυκειακής εκπαίδευσης από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ!

πρωτόγνωρη για
τη γενιά μας πανδημία, λόγω του
COVID-19, έχει
δημιουργήσει τεράστιες επιδράσεις στην κοινωνία
και στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα έχουν σαν επακόλουθο μεγάλες αναθεωρήσεις και ανατροπές
σε παγκόσμιο επίπεδο, και
σε επίπεδο κρατών, αλλά
και ατομικά!

Η

Σε συνδυασμό και με τις
νέες τεχνολογίες, η επόμενη
μέρα θα είναι εμφανώς διαφορετική και το ερώτημα είναι κατά πόσον οι αλλαγές
αυτές θα διαφοροποιήσουν
την παγκόσμια πρόοδο και θα
βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων!
Μια σημαντικότατη επίδραση της πανδημίας -που ανάγκασε σε παγκόσμιο επίπεδο τα
κράτη σε αλλεπάλληλα
lockdown, με τον πρωτοφανή
περιορισμό των ατομικών ελευθεριών- είναι και η επίδρασή της στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα: στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια, ως επίσης και στη
Διά Βίου Εκπαίδευση, η οποία
απευθύνεται σε τεράστιο αριθμό πολιτών όλων των ηλικιών!
Εστιάζουμε στην εκπαίδευση, διότι είναι η βασικότερη
παγκόσμια παράμετρος, στην
οποία στηρίζονται τα πάντα: η
παγκόσμια ανάπτυξη σε όλα
τα επίπεδα, η αντίστοιχη ανάπτυξη των κρατών και προφανώς η ανάπτυξη κάθε πολίτη!
Η εκπαίδευση, μέσα σε αυτήν την ξαφνική ανατροπή των
δεδομένων, βρήκε ουσιαστική

διέξοδο με την από χρόνια εφαρμοζόμενη τηλεκπαίδευση από ειδικές εταιρείες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και από εξειδικευμένα μεγάλα Πανεπιστήμια που

παρέχουν αποκλειστικά on line
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές, όπως και από τα κλασσικά Πανεπιστήμια που αξιοποιούν ενισχυτικά την online εκπαίδευση!

Εμπειρία 20 ετών
στην online εκπαίδευση
Με βάση αυτήν τη γενική εμπειρία,
ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ δημιούργησε πριν από 20 χρόνια το

Με εφαλτήριο λοιπόν αυτήν
την πείρα ετών, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ –σε
«μηδέν χρόνο» από την αρχή της
πανδημίας τον Μάρτιο του 2020–
προσάρμοσε την εκπαιδευτική του
διαδικασία με τη χρήση ειδικών
προηγμένων πλατφορμών τηλεκατάρτισης, με τέτοιον τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά αποδοτικό και να ικανοποιεί πλήρως τους χιλιάδες σπουδαστές του, και ως προς την ευκολία
χρήσης των προηγμένων εργαλείων τηλεκπαίδευσης και ως προς το
ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και ο βασικότερος στόχος του
ΙΕΚ ΑΛΦΑ!
Το ίδιο επετεύχθη και από το
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΑΛΦΑ
Studies, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών,
που απευθύνονται σε νέους απόφοιτους Σχολών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε ενεργά -ή
μη- στελέχη επιχειρήσεων και σε
επαγγελματίες, για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και για
την αυξημένη επαγγελματική τους
αποδοτικότητα, ώστε άμεσα να ενταχθούν ή να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας, και φυσικά
να διατηρήσουν -με ενισχυμένες
πλέον γνώσεις- την εργασιακή
τους θέση!
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Το θετικό αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής διαδικασίας με την
τηλεκατάρτιση, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή και ικανοποίηση των
σπουδαστών, που εμφανώς εκδηλώνεται με πολλές ευχαριστίες από τους ίδιους και τους γονείς
τους, και έμμεσα από τη μεγαλύτερη συνέπειά τους στις υποχρεώσεις τους, ακόμη και στις οικονομικές, τη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε!

γαζόμενοι, οι άνεργοι κλπ.,
στους οποίους θα δίνεται η
δυνατότητα να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν και θα έχουν ως αποτέλεσμα την επικαιροποίηση
των γνώσεων τους, χωρίς να
μετακινούνται όταν βρίσκονται πολύ μακριά από τα εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης των μεγάλων πόλεων!

Η μεγάλη επιτυχία
της τηλεκπαίδευσης

Αυτή η δυνατότητα κατάρτισης θα συμβάλει και στην ατομική εξέλιξη, και κυρίως
στην αύξηση της αποδοτικότητας των ατομικών επιχειρήσεων και ευρύτερα όλου του
επιχειρηματικού γίγνεσθαι! Ωστόσο, το πλέον θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα από τη χρήση της τηλεκπαίδευσης αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία αδυνατούν να
μετακινηθούν για να παρευρεθούν με ευχέρεια σε εκπαιδευτικούς χώρους. Τα άτομα
αυτά, πολλά εκ των οποίων
δεν υστερούν σε τίποτα των
άλλων, θα μπορούν να εκπαιδευτούν ή να μετεκπαιδευτούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, είτε σε ΙΕΚ, είτε σε
Κολέγια, είτε σε Πανεπιστήμια, είτε σε κέντρα Διά Βίου
Μάθησης!

Πρέπει ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι η μεγάλη επιτυχία της τηλεκπαίδευσης που παρέχουν τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ και ΑΛΦΑ studies, εκτός από
τα σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία, οφείλεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, και δη στους
εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι με μεγάλη αποτελεσματικότητα δομούν τις παραδόσεις των μαθημάτων τους, τις
οποίες εμπλουτίζουν τακτικά και
με webinars, που συμπληρώνουν
σε μεγάλο βαθμό την κυρίως εκπαίδευση.
Επίσης η Πολιτεία, αναγκασμένη από την πανδημία, χρησιμοποιεί την τηλεκπαίδευση και στην
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με γοργό ρυθμό επιτυχίας και ανάπτυξης! Την αναγκαστική εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, προφανώς υιοθέτησε
και σύσσωμη η ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα μας και παγκοσμίως!
Η τηλεκπαίδευση έγινε γνωστή
στο ευρύτερο κοινό, ειδικά όταν αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκε ακόμη και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες
στις οποίες δεν ενδείκνυται η αποκλειστική χρήση αυτής –ιδίως στα
νηπιαγωγεία και στα δημοτικά– και
μετά στα γυμνάσια και τα λύκεια,
με αποτέλεσμα να μπει μέσα σε όλα τα σπίτια!!!
Επιπρόσθετα, η αναγκαστική
χρήση της τηλεκπαίδευσης ώθησε
τους ειδικούς να προβούν σε βελτιώσεις αυτής, ώστε να γίνει πιο
φιλική στους χρήστες και να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης,
ώστε τα μικρότερα παιδιά να μπορούν να προσαρμοστούν και το
κυριότερο να κερδίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό που δίνει ο
«δάσκαλος» –ο οποίος διαπαιδαγωγεί με ποικίλους τρόπους από
κοντά τα παιδιά, ασχολούμενος ομαδικά, αλλά και ατομικά με το
κάθε παιδί, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
του– με αποτέλεσμα να εξελι-

Έχοντας και το τεράστιο
παράδειγμα του μεγάλου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, ο
οποίος καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο προσέφερε τόσα πολλά στην επιστήμη,
υποχρεούμεθα να σκύψουμε
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα
άτομα αυτά που έχουν μεγάλες δυνατότητες!!
χθούν σε όλα τα επίπεδα, να διαμορφώσουν υγιείς προσωπικότητες και να αποκτήσουν ευρύτερη
μόρφωση!
Μετά το τέλος της πανδημίας,
η τηλεκπαίδευση θα παραμείνει
και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο
στην εκπαίδευση, είτε ως μεικτό
σύστημα με τη διά ζώσης εκπαίδευση –ανάλογα με το επίπεδο
σπουδών και τον τομέα σπουδών–
είτε αμιγώς ως τηλεκπαίδευση, ειδικά στη διά βίου εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες!
Στο θέμα αυτό θα συμβάλει
και η εξέλιξη της τηλεκπαίδευσης
εκεί που απαιτείται εργαστηρια-

κή εκπαίδευση, με νέα ειδικά συστήματα τα οποία ήδη παρουσιάζονται, αλλά και χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις! Θα
έρθει η στιγμή που οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται online με πολύ μεγάλη
απόδοση και σε πολλές περιπτώσεις θα αντικαταστήσουν ακόμη
και τις διά ζώσης εργαστηριακές
ασκήσεις!

Πρακτική άσκηση
σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας
Φυσικά, η πρακτική άσκηση σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας,
θα συνεχίσει να γίνεται σε φυσικούς εργασιακούς χώρους με την
αποτελεσματική παρουσία του έ-

μπειρου προσωπικού των χώρων
αυτών, και αν αυτό είναι εφικτό, εν
πολλοίς, να αντικατασταθεί με τη
βοήθεια και εικονικών εταιρειών
πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτύου, κάτι το οποίο πριν πολλά
χρόνια χρησιμοποίησε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ διά ζώσης με
τεράστια επιτυχία, συνδεδεμένος
με ένα εξειδικευμένο ευρωπαϊκό
σύστημα με ευρωπαϊκές εικονικές
εταιρείες!
Το τεράστιο θετικό κέρδος της
εξοικείωσης με την τηλεκπαίδευση, η οποία συνεχώς εξελίσσεται,
είναι ότι μέσω αυτής θα εξυπηρετηθεί πολύ μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού -και κυρίως νέοι και
παλιοί επαγγελματίες- όλοι οι ερ-

Απόλυτη όμως προτεραιότητα είναι να τελειώσει το συντομότερο αυτή η πρωτόγνωρη στα χρόνια μας πανδημία, η οποία -πέραν του
αρνητικού οικονομικού αντίκτυπου- είχε σαν αποτέλεσμα
και έναν τεράστιο αριθμό θανάτων με πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες... Τίμημα
το οποίο με τίποτα δεν εξαγοράζεται, όμως η αναγκαστική
αυτή θυσία απαιτείται να αξιοποιηθεί προς όφελος της
ανθρωπότητας!!
(*) Ο κ. Σ. Ξυνής είναι καθηγητής- συγγραφέας και
πρόεδρος του Ομίλου ΞΥΝΗ
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ΔΕΔΑ: Εμβληματικά έργα
υποδομών φυσικού αερίου
με επίκεντρο τον άνθρωπο
προστά σε αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που
δοκιμάζει τις αντοχές των
οικονομιών παγκοσμίως, θέτοντας και τη χώρα μας αντιμέτωπη με
σοβαρές προκλήσεις, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ
Α.Ε.) εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά για την επόμενη μέρα, με γνώμονα
τρεις στρατηγικούς άξονες:
Την άρση της ενεργειακής απομόνωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων
της ελληνικής περιφέρειας μέσω της ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού
αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες
πόλεις,
Την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ασφαλή
διανομή του φυσικού αερίου ακόμη στις
πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας,
Την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων
κτιρίων, όπως σχολείων, νοσοκομείων, αθλητικών χώρων κ.ά., μέσω της χρήσης
αυτής της οικονομικής και φιλικής προς
το περιβάλλον μορφής ενέργειας.
Υπό αυτό το πρίσμα, το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την περίοδο
2021-2025 θέτει ιδιαίτερα υψηλούς στόχους, υλοποιώντας επενδύσεις που θα ξεπεράσουν συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ
για την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο έργο επέκτασης δικτύων
διανομής φυσικού αερίου που «τρέχει»»
αυτή την περίοδο στην Ευρώπη και υλοποιείται κυρίως με ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ, δανειακά κεφάλαια και με επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021-2025 της ΔΕΔΑ προβλέπει:
Την ανάπτυξη υποδομών διανομής
φυσικού αερίου σε 35 πόλεις της χώρας,
με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τροφοδοσίας -μέσω του δικτύου του
ΔΕΣΦΑ, με τη δημιουργία εξόδων του
TAP, μέσω μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) και Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (LNG)- και με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.
Την κατασκευή συνολικά 1.860 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου
Περισσότερες από 68.000 συνδέσεις
καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οι-

Μ

κιακών, εμπορικών, βιομηχανικών). Πρόκειται για τον μίνιμουμ αριθμό συνδέσεων, ο οποίος μπορεί να είναι πολλαπλάσιος εφόσον υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τις τοπικές κοινωνίες.
Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της ΔΕ-

ΔΑ θα ξεκινήσουν μέσα στο α΄ εξάμηνο
του 2021 από τρεις Περιφέρειες της χώρας -την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά
Ελλάδα- με ορίζοντα ολοκλήρωσης το
τέλος του 2023.

Ο διευθύνων
σύμβουλος της
ΔΕΔΑ Α.Ε. κ.
Μάριος Τσάκας

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωράει σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου, μέσα
στο β΄ εξάμηνο του 2021 και το 2022,
στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
Ο προγραμματισμός της εταιρείας δεν
περιορίζεται στην επόμενη πενταετία, αλλά επεκτείνεται έως το 2036 σχεδιάζοντας επενδύσεις μισού δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ, προετοιμάζεται
κατάλληλα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος με πρωτοβουλίες
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη μετάβαση προς
μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΔΕΔΑ υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ για την οικοδόμηση
των πρώτων «πράσινων» δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Συνεπής στην πολιτική της για καινοτόμες δράσεις, η ΔΕΔΑ είναι εξάλλου ο
μοναδικός διαχειριστής διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα που τοποθετεί
αποκλειστικά «έξυπνους» μετρητές μέσω
των οποίων οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή
και με ακρίβεια την κατανάλωση φυσικού
αερίου σε πραγματικό χρόνο.
Τα κέρδη αυτής της μεγάλης αναπτυξιακής προσπάθειας της ΔΕΔΑ είναι πολλαπλά: τόνωση των τοπικών οικονομιών
και δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, αύξηση της χρήσης μιας φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, αειφόρος ανάπτυξη
για ολόκληρη την Ελλάδα και δημιουργία
συνθηκών που θα κάνουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία δυνατή σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και την καθημερινότητα φιλική για κάθε νοικοκυριό.
Το 2021 θα είναι για τη ΔΕΔΑ μια χρονιά ορόσημο. Τα μεγάλα έργα υποδομών
φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια θα γίνουν πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών χιλιάδων πολιτών και επιχειρήσεων και καθιστώντας την Ελλάδα μια χώρα
πρωτοπόρο που δίνει σε όλους ίσες ευκαιρίες προόδου και ευημερίας.
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δυναμική, σίγουρη,
σύγχρονη
Προγράμματα ΕΤΕπ
για τους αγρότες

το πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στέκεται η Παγκρήτια Τράπεζα στηρίζοντάς τις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχει
προκαλέσει στη δραστηριότητά τους η
παρατεταμένη σε διάρκεια πανδημία.
Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε έχουν αναστείλει το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους, είτε έχουν περιορίσει πολύ
τις εργασίες τους και λειτουργούν σε ένα
περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Την ίδια στιγμή καλούνται να επανασχεδιάσουν
τη λειτουργία τους στη μετά COVID εποχή, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη τα δεδομένα της επόμενης μέρας.
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η
τράπεζα επιχειρεί να δομήσει μια πολιτική
που θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει
την πραγματική οικονομία και κυρίως τις επιχειρήσεις που αν και επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία, διαθέτουν τις δυνάμεις για μια δυναμική επανεκκίνηση.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για την ενίσχυση της ρευστότητας των πελατών
της, η Παγκρήτια χρηματοδοτεί τον αγροτικό τομέα μέσα από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση αναγκών ρευστότητας ή/και τη
στήριξη νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από αγρότες και επιχειρήσεις
του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα σε όλη τη χώρα, με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της γεωργίας και της
βιο-οικονομίας.
Το πρόγραμμα αφορά δάνεια μέχρι 10
εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση μπορεί
να ανέλθει μέχρι το 100% του επιλέξιμου
έργου. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 2 έως 12 έτη, ενώ τα επιτόκια είναι πολύ ελκυστικά, ιδιαίτερα για νέους
αγρότες.

Σ

Δεύτερος κύκλος
εγγυοδοτικών δανείων
Η τράπεζα με γρήγορους ρυθμούς υποδέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις στο
πλαίσιο του δεύτερου κύκλου των εγγυοδοτικών δανείων COVID-19, με την
εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας (ΕΑΤ).
Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία,
χρηματοδοτεί με 71,7 εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις, μέσα από ένα ευρύτερο πακέτο εγγυήσεων ύψους 780 εκατ. ευρώ
που θα διατεθεί απ΄ όλο το τραπεζικό
σύστημα για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.
Έχοντας προσαρμόσει τους μηχανισμούς της, η Παγκρήτια Τράπεζα επιχειρεί να αντεπεξέλθει στα αιτήματα με ταχύτητα, εκταμιεύοντας δάνεια σε σύντομο
χρονικό διάστημα, απαλείφοντας, κατά το
δυνατόν, χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες.

Νέο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Με βάση την κατανομή του προϋπολογισμού εγγύησης που έχει εγκριθεί από
την ΕΑΤ, η τράπεζα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει δαπάνες κεφαλαίου κίνησης
συνολικού ύψους 58 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 13,7 εκατ.
ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, πάντα με
στόχο τη στήριξη και σε αυτήν την δύσκολη φάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, σε μια συγκυρία που εί-

ναι πρωτόγνωρη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των
δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν από την τράπεζα στον α’ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ήταν 29,5 εκατομμύρια ευρώ, το συνολικό ύψος των δανείων που θα χορηγήσει η Παγκρήτια μέσω των δύο κύκλων αναμένεται να υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Δυναμικά συμμετέχει η τράπεζα στα συγκεκριμένα προγράμματα, υποστηρίζοντας τις οικιστικές αλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων που
θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και στη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και
του κόστους των νοικοκυριών.

Σύγχρονη εικόνα
στο δίκτυο καταστημάτων
Η Παγκρήτια εκσυγχρονίζει την εικόνα
της. Στην καρδιά του Ηρακλείου σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης, στη Λ. 25ης Αυγούστου 94 απέναντι
από το Δημαρχείο Ηρακλείου - «Κτήριο
Λότζια» - ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο
κατάστημάτης.
Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον ιδιώτες
και επιχειρηματίες θα βρουν λύσεις για τις
τραπεζικές τους συναλλαγές μέσα από
μια διευρυμένη κλίμακα σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η τράπεζα, συνεχίζει την υλοποίηση
του σχεδίου μετασχηματισμού της σε ένα
πρωτοποριακό, φιλικό και ευέλικτο τραπεζικό ίδρυμα, επενδύοντας στην τεχνολογία και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας μία
διαφορετική τραπεζική εμπειρία σε κάθε
επαφή με τους πελάτες της.
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COSMOTE:

Πρώτη στην Ελλάδα
έφερε το μέλλον
των τηλεπικοινωνιών
COSMOTE προχώρησε στην
εμπορική διάθεση δικτύου 5G
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις, με ταχύτητες που σε
ορισμένες περιοχές ξεπερνούν το 1
Gbps.
Πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE
5G έχουν όλοι οι συνδρομητές
COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή). Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που
έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE.
Για την εμπορική διάθεση του
COSMOTE 5G, η COSMOTE αξιοποιεί
τις δυνατότητες του προηγμένου εξοπλισμού 5G που εγκαθίσταται στο δίκτυό
της. Έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και ενεργοποιηθεί Σταθμοί Βάσης 5G στα 3,5 GHz
(με βάση το ήδη διαθέσιμο φάσμα), που
επιτρέπουν πολύ υψηλές ταχύτητες που
ξεπερνούν το 1Gbps, σε συγκεκριμένα
σημεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και
άλλων πόλεων. Παράλληλα το τεχνολογικά ουδέτερο φάσμα που χρησιμοποιείται και από το COSMOTE 4G, συμβάλλει
στην μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη
του COSMOTE 5G.
Το COSMOTE 5G θα επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιοχές σε όλη την
Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα βελτιώνονται
οι ταχύτητες Mobile Internet και οι χρόνοι απόκρισης του δικτύου. Η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να ξεπεράσει το
50% έως το τέλος του 2021. H
COSMOTE έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με
δίκτυα του εξωτερικού, για παροχή 5G
roaming στους πελάτες της σε επιλεγμέ-

ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH),
το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου
300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και
μέσα στο 2021 αναμένεται να ξεπεράσει
το μισό εκατομμύριο.
Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να στηρίζει τη
δυναμική πορεία της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή, με τις τεχνολογικές υποδομές που δημιουργεί , ενώ υλοποιεί και σημαντικά έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού Δημοσίου και των
επιχειρήσεων.

Η

Η τεχνολογία 5G

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ:
«Φτιάχνουμε έναν καλύτερο κόσμο»
«Το 5G, το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, είναι εδώ και το φέρνει πρώτη στην
Ελλάδα η COSMOTE. Με το δίκτυο 5G κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς την
Κοινωνία των Gigabit. Το COSMOTE 5G θα επεκτείνεται και θα βελτιώνεται
συνεχώς, ενώ το νέο φάσμα συχνοτήτων θα μας βοηθήσει να “ξεδιπλώσουμε” τις απεριόριστες δυνατότητές του. Εξελίσσουμε σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα, για να μπορούν αύριο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
να κάνουν όλα όσα δεν είχαν ποτέ φανταστεί. Με την τεχνολογία και την
καινοτομία, φτιάχνουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».

νες χώρες της Ε.Ε., ενώ η διαθεσιμότητα
5G roaming θα επεκταθεί σύντομα και σε
περισσότερες χώρες. Η πλήρης ανάπτυξη
των δυνατοτήτων του δικτύου 5G θα γίνει με την ενσωμάτωση του νέου φάσματος συχνοτήτων, έπειτα από τη δημοπρασία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-

νιών και Ταχυδρομείων.

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ
σε 4 χρόνια
Οι επενδύσεις του Ομίλου θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των νέων δικτύων
κινητής (5G) καθώς και στην περαιτέρω

Η τεχνολογία 5G δεν αποτελεί απλά την
επόμενη γενιά ασύρματης επικοινωνίας,
αλλά εγκαινιάζει μια εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων. Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες
και πιο αξιόπιστες τεχνολογίες που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα και μελλοντικά
θα αλλάξει θεαματικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε, αφού σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις καθημερινά αυξανόμενες τεχνολογικά απαιτήσεις, με χαρακτηριστικά που καμία άλλη
τεχνολογία δεν είχε έως σήμερα.
Στην πλήρη του ανάπτυξη, το 5G θα
δίνει τη δυνατότητα παροχής και διαχείρισης νέων διαδραστικών και έξυπνων
υπηρεσιών σε όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Θα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και
1.000.000 συσκευές ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο και θα επιτρέπει μέγιστες ταχύτητες που θα φτάνουν έως και τα
10Gbps.
Ο χρόνος απόκρισης θα κατέβει στο 1
χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας στο
99,999%. Το 5G θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με
δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορους
τομείς όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι μεταφορές, οι «έξυπνες” πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κ.ά.
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WIND ONE PRO:

Η επιχείρησή σου είναι
όπου
είσαι
Μ

έσα από ένα πλήρες πακέτο
απεριόριστων παροχών και
εύκολης διαχείρισης, τo
WIND ONE Pro αλλάζει τον
τρόπο που η επιχείρηση επικοινωνεί με
τους πελάτες και συνεργάτες της, για να
είναι πάντα σε επαφή μαζί τους.
Πλέον όλοι οι εταιρικοί συνδρομητές
WIND απολαμβάνουν μαζί με τις υπηρεσίες Σταθερής και Κινητής, τις δυνατότητες ενός υπερσύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου σε CLOUD, περιβάλλον
που επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί από παντού ευέλικτα και αποτελεσματικά, μέσα από μια σύγχρονη
εφαρμογή για κινητά και laptop και ένα
εύκολο web portal διαχείρισης .

που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με
την μοντέρνα αισθητική και εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις απεριόριστες δυνατότητες της λύσης ΟΝΕ Pro.

Χωρίς κόστος αγοράς,
εγκατάστασης ή συντήρησης
Η επιχείρησή αποκτά όλα τα παραπάνω
χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει χρήματα για αγορά, εγκατάσταση ή συντήρηση εξοπλισμού. Με ένα χαμηλό μηνιαίο πάγιο.
Η WIND, πιστή στο όραμά της για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της δημιουργεί λύσεις τεχνολογίας
ώστε οι συνδρομητές της να απολαμβάνουν στο έπακρο τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Όλες τις λειτουργίες ενός
σύγχρονου τηλεφωνικού
κέντρου
Όχι πια αναπάντητες κλήσεις και αναμονές. Η φωνητική πύλη εξασφαλίζει τη
λιγότερη δυνατή αναμονή για τους πελάτες, όσο εκείνοι ακούνε προωθητικά
μηνύματα της επιχείρησης. Και καμιά
κλήση δεν χάνεται αν κάποιος λείπει,
αφού δρομολογούνται στον υπάλληλο
βάρδιας.
Με πάνω από 50 λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου, για μια εικόνα μεγάλης επιχείρησης που δεν σταματά να
δουλεύει για τους πελάτες της.

Το σταθερό παντού σε
Smartphone και σε laptop
Γιατί το σταθερό της επιχείρησής πρέπει

WIND: Μπήκε δυναμικά στην
κούρσα για το 5G

να είναι παντού. Όποιος και να πραγματοποιήσει κλήσεις εμφανίζεται το σταθερό που γνωρίζουν οι πελάτες ενώ δεν
χάνεται καμία κλήση γιατί δρομολογούνται ταυτόχρονα σε όλες τις συσκευές.

Όλη η διαχείριση κάθε
στιγμή από παντού μέσω
του web portal
Όλες οι ρυθμίσεις του κέντρου πραγματοποιούνται από παντού, εύκολα και
γρήγορα χωρίς αναμονές και έξτρα κό-

στη από επισκέψεις τεχνικών.

Συνδιασκέψεις και
παρουσιάσεις από παντού
Voice Conference πιο εύκολα από ποτέ,
Video conference με ένα click, οι επαφές όλων των συναδέλφων με μια κίνηση στο κινητό, στο tablet και στο PC.

Σύγχρονες τηλεφωνικές
συσκευές Cisco
Σύγχρονες IP τηλεφωνικές συσκευές

Ένα νέο δρόμο για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών στη χωρά μας ανοίγει η
WIND ξεκινώντας τη λειτουργία του 5G
δικτύου της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αρχικά, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με την πληθυσμιακή κάλυψη να
ξεπερνά το 60% κατά τη διάρκεια της
πρώτης τριετίας.
Πρόσβαση στο δίκτυο WIND 5G μπορούν να έχουν όλοι οι συνδρομητές
WIND, ιδιώτες και επιχειρήσεις, χωρίς
καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως
προγράμματος (συμβόλαιο, καρτ σύνδεση, καρτοκινητή).

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Η Ελλάδα γίνεται μία
από τις πρωτοπόρες
χώρες παγκοσμίως
«Ενεργοποιήσαμε το 5G δίκτυό μας συμμετέχοντας ενεργά στο ψηφιακό μέλλον
της πατρίδας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε δυναμικά τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα από τις επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και σύγχρονες τεχνολογικές
υποδομές, προσφέροντας στους συνδρομητές μας τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας».
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Intrakat:

Άντεξε στην πανδημία,
κοιτάει μπροστά
τα 127,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT στο ενιάμηνο
του 2020 έναντι πωλήσεων
212,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Η μείωση κατά 40% περίπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές
καθυστερήσεις των απορροφήσεων
στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω
της υγειονομικής κρίσης του COVID-19
και ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο του
2020.
To ΕΒITDA του Ομίλου στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 375 χιλ. ευρώ
έναντι €13,3 εκατ. ευρώ, ενώ το ΕΒΙΤ
διαμορφώθηκε σε ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,5 εκατ. ευρώ
Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του
2020 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι
86,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2019. Το EBITDA του Ομίλου στην
περίοδο διαμορφώθηκε σε ζημιές 2,36
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκατ. ευρώ
ενώ το EBIT σε ζημιές -3,2 εκατ. ευρώ
έναντι κερδών 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 ανήλθε
σε 328 εκατ. ευρώ πλέον 206 εκατ. ευρώ νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους. Από τις νέες
προς υπογραφή συμβάσεις στην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη τελικά ποσό συμβάσεων ύψους
65 εκατ. ευρώ.

δυσκολίες, η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου INTRAKAT
να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν
απώλειες.

Σ

Σημειώνεται ότι από την 01.01.2020
έως 30.09.2020 οι νέες συμβάσεις που
έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε
144 εκατ. ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή νέων
συμβάσεων και κατ’ επέκταση η παραγωγή από νέα έργα αντιμετωπίζει σε
όλο το 2020 δυσκολίες και από την
αναγκαστικά μειωμένη λειτουργία του
Δημοσίου λόγω της πανδημίας του
COVID-19.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την
30.09.2020 ανέρχονται σε €60 εκατ.
ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε

Κορυφαίος κατασκευαστικός
όμιλος με διεθνή παρουσία
Ο Όμιλος Intrakat δραστηριοποιείται
στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των κτιριακών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς
και των έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιοποίησης ακινήτων για το
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

σταθερός και ανήλθε σε €79,4 εκ. έναντι 80 εκατ. την 31.12.2019
Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT
σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης του COVID- 19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό της όπως και για
τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ).
Ανάλογη είναι και η προσπάθεια που
καταβάλλεται για την εξασφάλιση των
απαραίτητων κεφαλαίων, ώστε παρά τις

Η Intrakat έχει

υιοθετήσει μια
δυναμική αναπτυξιακή
στρατηγική με άξονα το
σύγχρονο «επιχειρείν»,
εστιάζοντας σε
κατασκευαστικά έργα που
χρηματοδοτούνται από
την Ε.Ε. καθώς και από
συμπράξεις του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα

Βασικό μέλος του πολυεθνικού ομίλου υψηλής τεχνολογίας Intracom
Holdings, η Intrakat αναλαμβάνει σύνθετα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας στον ελληνικό και το διεθνή χώρο, αξιοποιώντας ένα δίκτυο εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Κύπρο, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.
Η Intrakat έχει υιοθετήσει μια δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική με άξονα
το σύγχρονο «επιχειρείν», εστιάζοντας
σε κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. καθώς και από
συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου, η περαιτέρω επέκταση σε νέους
εξειδικευμένους τομείς, η διείσδυση σε
αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’
ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς
εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

