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"Η βιομηχανία μακροπρόθεσμα θα αντέξει το νέο lockdown, άλλωστε οι επιχειρήσεις, που 
ήταν εξωστρεφείς, επηρεάστηκαν λίγο από τον κορονοϊό και έχουν ήδη καλύψει την τεράστια 
πτώση του Απριλίου και του Μαΐου, εξαιτίας του κλεισίματος της διεθνούς αγοράς. Όσο οι 
αγορές και τα δίκτυα λειτουργούν, η βιομηχανία δεν έχει πρόβλημα. Διότι αυτό, που παράγει, 
μπορεί επί τόπου να καταναλωθεί. Κάτι, που δεν ισχύει σε άλλους κλάδους. Είμαι αισιόδο-
ξος, λοιπόν, πως το  νέο lockdown θα ξεπεραστεί σχετικά εύκολα", δήλωσε - μεταξύ άλλων 
- ο Γιώργος Μυλωνάς, πρόεδρος της Alumil. 

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ο ίδιος επεσήμανε πως "η παρούσα κρίση δίνει μια ευκαιρία στη χώρα μας να ενισχύσει 
τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων και να επενδύσει σε νέους κλάδους της βιο-
μηχανίας, ώστε η συμβολή αυτής στο ΑΕΠ να αυξηθεί. Χρειάζεται ενός είδους νέος κλάδος 
βιομηχανίας της τεχνολογίας, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την υπάρχουσα". 

Νικόλας Ταμπακόπουλος

nicolas@notice.gr

> Γ. ΜΥΛΏΝΑΣ (ALUMIL)
"Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ" 

Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος & CEO, 
Αλουμύλ

από τους: Μάκη Αποστόλου, Άρτεμις Σπηλιώτη, Νικόλα Ταμπακόπουλο@
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Επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα κατευθυνθούν στη μεταποίηση 
σε βάθος τριετίας, προβλέπει ο προγραμματισμός της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Βασίλης Καραμούζης, γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της 
ΕΤΕ, έκανε ειδική αναφορά στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς το corporate χαρτοφυλάκιο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αριθμεί περίπου 8.000, με υπόλοιπο πιστοδοτήσεων πε-
ρίπου 1,5 δισ. ευρώ και συνεχώς διευρύνεται με νέα πελατεία ή πιστωτική επέκταση.

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ 700 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2020
"Ενδεικτικό είναι ότι, ακόμα και στην τρέχουσα συγκυρία, το 2020 οι εκταμιεύσεις σε 
επιχειρήσεις στη Β. Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο 
ποσό για το σύνολο των επιχειρήσεων πανελλαδικά, που δραστηριοποιούνται στη με-
ταποίηση, ανέρχεται σε ένα δισ. ευρώ. Αν και το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούμε, 
είναι ιδιαίτερα ρευστό, ο προγραμματισμός μας προβλέπει επιπλέον 3 δισ. ευρώ χρημα-
τοδοτήσεις για τη μεταποίηση τα επόμενα τρία χρόνια", υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης.

CORPORATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
H Εθνική τράπεζα δημιούργησε corporate καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις της Β. Ελλάδος, που στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμούζης, "εν αναμονή του δεύτερου πακέτου 
εγγυημένων δανείων, αλλά και μιας ευρείας γκάμας λοιπών χρηματοδοτικών λύσεων, 
με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες, είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω διοχέτευση ρευ-
στότητας στην αγορά της Β. Ελλάδος".

ΠΡΏΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ...ΜΑΡΜΑΡΟ
Στη Β.Ελλάδα, σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας καταλαμβάνει η πα-
ραγωγή και μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα (φρούτα, γάλα, σιτάρι, καπνός 
κ.α), αλλά και εξόρυξη μαρμάρου (και λιγότερο πετρελαίου και χρυσού). Όπως είπε ο 
Βασίλης Καραμούζης, οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων αναπτύχθηκαν, ενισχύοντας 
την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
"Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων, που η ΕΤΕ είχε την τιμή να υπο-
στηρίξει είναι η Wonderplant, με καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής κηπευτικών, σε 
συνδυασμό με παραγωγή ενέργειας, αλλά και η Larisa face cover, που ανταποκρίθηκε 
άμεσα στις ανάγκες της εγχώριας, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς, ολοκληρώνοντας 
σε πολύ σύντομο χρόνο την δημιουργία εργοστασίου για την παραγωγή χειρουργικών 
μασκών".

Άρτεμις Σπηλιώτη

> ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
€3 ΔΙΣ. ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ 2023

"Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή στην 
Ελλάδα καθυστέρησε. Το ζούμε καθυ-
στερημένα, ενώ είχαμε την ευκαιρία τη 
δεκαετία του 1990 και του 2000 να πρω-
τοπορήσουμε και να κάνουμε πράγματα, 
που θα μας έβαζαν στην ψηφιακή εποχή. 
Δυστυχώς, όμως, η τότε πολιτική ηγεσία 
δεν ανέπτυξε την ψηφιακή βιομηχανία 
και έτσι χάσαμε την ευκαιρία μας", ση-
μείωσε ο Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος 
της Helexpo, της Τεχνόπολης και του ICT 
Business Park στη Θεσσαλονίκη. 

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ BEYOND 4.0 
Ο ίδιος σημείωσε πως "ως χώρα, έχουμε 
πλέον την ωριμότητα να κάνουμε πράγμα-
τα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, 
καθώς και η Πολιτεία έχει τη βούληση και 
οι επιχειρήσεις. Εμείς, ως Helexpo, βάλα-
με πριν μια δεκαετία περίπου στο κάδρο 
τις νέες τεχνολογίες. Ενσωματώσαμε την 
παρουσία startups στις εκθέσεις μας, ενώ 
στο εκθεσιακό κομμάτι έχουμε εντάξει 
τις κλαδικές εκθέσεις. Σε συνεργασία με 
το υπουργείο, φέραμε στην Ελλάδα την 
έκθεση για τον ψηφιακό κλάδο, Beyond 
4.0, η οποία θα καταστήσει τη χώρα μας 
επίκεντρο ενημέρωσης για τις ψηφιακές 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω 
κορονοϊού, αναγκαστήκαμε να το ακυρώ-
σουμε, όμως, μέσα στο 2021, η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί". 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> Α. ΤΖΗΚΑΣ (HELEXPO)
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Βασίλης Καραμούζης, γενικός διευθυντής 
εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, ΕΤΕ

Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος, Helexpo, 
Τεχνόπολης, ICT Business Park

από τους: Μάκη Αποστόλου, Άρτεμις Σπηλιώτη, Νικόλα Ταμπακόπουλο@



 

Εκτός από το Thess INTEC, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των βασικών της επενδυτικών 
σχεδίων στη Θεσσαλονίκη, η Dimand δίνει ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στη δυτική πλευρά 
της πόλης. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δήμτσας, Chief Investment Officer της 
εταιρείας, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Dimand σχεδιάζει επενδύσεις συνολικού ύψους 
30 εκατ. ευρώ στην συμπρωτεύουσα και ήδη βρίσκεται κοντά στην εξαγορά του πρώτου 
plot.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η…ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Σύμφωνα με τον κ. Δήμτσα, η ανατολική πλευρά της πόλης, δηλαδή από το κέντρο μέ-
χρι το αεροδρόμιο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα του real estate 
– εκτός από την περίπτωση του Τεχνολογικού Πάρκου, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του 
αεροδρομίου – γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία εξετάζει κυρίως την δυτική πλευρά της πόλης, 
η οποία βιώνει μία…αστική αναγέννηση (Urban regeneration).

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ HOSPITALITY
Το σχέδιο επέκτασης της Dimand στην Θεσσαλονίκη θα εστιαστεί σε γραφειακούς χώ-
ρους και σε για ακίνητα τουριστικής χρήσης.
Σημείωσε χαρακτηριστικά: "Όταν αναφέρομαι σε γραφεία, εννοώ σε Sustainable efficient 
buildings (αειφόρα αποδοτικά ακίνητα), νέα κτίρια, καθώς υπάρχουν αρκετά b class κτί-
ρια τα οποία χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση".
Σχετικά με το κομμάτι του hospitality, υπογράμμισε ότι "αυτό που έχει δείξει η πανδημία 
είναι ότι οι πιο ανθεκτικές επενδύσεις στον τουρισμό αφορούν είτε σε πιο οικονομικά 
(budget) ξενοδοχεία, είτε σε πολυτελή (super luxury)", ενώ συμπλήρωσε ότι "στην πόλη 
υπάρχει έλλειψη σε budget ξενοδοχεία με upscale feeling".

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

> Ν. ΔΗΜΤΣΑΣ (DIMAND)
"ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

"Η ενίσχυση των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων αποτελεί μονόδρομο για την Ελ-
λάδα, ιδιαίτερα μετά την κρίση του κορο-
νοϊού που βιώνουμε", σημείωσε μεταξύ 
άλλων, η CEO της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου. Η ίδια 
πρόσθεσε πως "στόχος της ΕΑΤ είναι να 
στέκεται δίπλα στις μικρομεσαίες και τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις και μέσω της 
μόχλευσης δημοσίων πόρων, να τονώνει 
την αγορά". 

ΤΟ 60% ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΑΝΕΙΑ
Η ίδια σημείωσε πως "το σύνολο των 
εξυπηρετούμενων δανείων των μικρο-
μεσαίων προς τις τράπεζες δεν ξεπερνά 
τα €20 δισ., ενώ το 60% του συνόλου του 
δανεισμού δεν εξυπηρετείται. Για αυτό το 
λόγο οι τράπεζες προχωρούν σε αναδι-
άρθρωση του δανεισμού και όχι σε νέες 
χρηματοδοτήσεις. Συνολικά στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις υπάρχει χρηματοδο-
τικό κενό €17 δισ., ενώ  η κρίση του κο-
ρονοϊού πρόσθεσε στο κενό αυτό περίπου 
€6-€8 δισ.".

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

> A. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ (ΕΑΤ)
ΣΤΑ €17 ΔΙΣ. ΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΚΕΝΟ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

Νίκος Δήμτσας, Chief Investment Officer, 
Dimand
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ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

D E S I G N

Τ Α Σ Ε Ι Σ
Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Kάθε Τετάρτη, με το BnB Daily

από τους: Μάκη Αποστόλου, Άρτεμις Σπηλιώτη, Νικόλα Ταμπακόπουλο@
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Σε καλό δρόμο βρίσκεται το σχέδιο για 
τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου 
4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, το Thess 
INTEC, σύμφωνα με τον Νίκο Ευθυμιά-
δη, πρόεδρο & CEO του Thess INTEC και 
επικεφαλής του Redestos Efthymiadis 
Agrotechnology Group.
Ο κ. Ευθυμιάδης, αφού υπογράμμισε τις 
επενδύσεις αμερικανικών κολοσσών για 
τον κλάδο της Τεχνολογίας στην Ελλά-
δας, όπως π.χ. της Cisco, της Pfizer και 
της Microsoft, σημείωσε ότι πάνω από 
100 εταιρείες και ερευνητικά εργαστή-
ρια έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και ήδη 
περισσότερες από 70 έχουν υπογράψει 
MOU’s για τα 6 Innovation Mega Projects.

ΤΑ 6 MEGA PROJECTS
• Προηγμένα υλικά και διαδικασίες βι-
ομηχανικής παραγωγής (Alumil, Brite, 
Plin, Chimar κ.ά.)
• Εφαρμογές εύκαμπτων οργανικών 
υλικών Νανοτεχνολογίας (Hope-A, 
Nanotypos, oet, Nanobiomed, Advent, 
Prisma Electronics κ.ά.)
• Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές 
προσομοίωσης (SingularLogic, vidavo, 
d-cube, infalia, blockachain, gnomon, 
comquent, farextra, OTS, E-Sol κ.ά.)
• Καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργει-
ας (engaia, ελιν, Lestos, Heliix, emisia, 
ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες, Μέτκα κ.α.)
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ένταξη και-
νοτόμων λύσεων στις επιχειρήσεις και 
την εφοδιαστική αλυσίδα (Alice, ΣΕΒΕ, 
ΣΒΒΕ, Fraport, Planning, GASCM)
• Τεχνολογίες και εφαρμογές κινητικό-
τητας του μέλλοντος (Exothermia, Αττι-
κές Διαδρομές, Intrasoft, Austriacard, 
Valeo, Denso κ.α.)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,576 ΔΙΣ.
Βάσει της μελέτης, οι εταιρείες, που θα εγκατα-
σταθούν στο Τεχνολογικό Πάρκο, αναμένεται να 
επενδύσουν:
• Περί τα 338 εκατ. ευρώ σε εύρος δεκαετίας και

• 1,576 δισ. σε περίοδο 20 ετών.
Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη, στην 
πρώτη φάση θα καλυφθεί το 10% της συ-
νολικής επένδυσης σε τ.μ., δηλαδή από 
τα περίπου 220.000 τ.μ. θα μισθωθούν 
20.000-22.000 τ.μ.
Η χρηματοδότηση της αρχικής φάσης του 
έργου (γύρω στα 70 εκατ. ευρώ), επιδιώ-
κεται να καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια 
(κυρίως δωρεές), ευρωπαϊκούς πιστωτι-
κούς οργανισμούς και επενδυτικά προ-
γράμματα. 

ΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
Α’ ΦΑΣΗ
Σε αυτή τη φάση, προβλέπεται η δημιουρ-
γία
• Conference & Exhibition Center και του 
Leisure Building, τα οποία θα καλύψουν 
μία έκταση 2.970 τ.μ.
• Incubator & Flexible Organic 
Nanotechnology Applications Building, 
3.180 τ.μ.
• Γραφείων και τμημάτων R&D σε μία 
έκταση 14.710 τ.μ.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Thess 
INTEC, οι επόμενες φάσεις (90%) του έρ-
γου προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτηθούν 
αποκλειστικά από εταιρείες/επενδυτές 
του ιδιωτικού τομέα, που έχουν μεγάλη 
ανάγκη τέτοιων εγκαταστάσεων. Χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ότι, "εκτός από την 

Pfizer και την Cisco, ενδιαφέρον να εγκα-
τασταθεί στο τεχνολογικό πάρκο εκδήλω-
σε και η αμερικάνικη εταιρεία ιατρικής τε-
χνολογίας Medtronic αλλά και πολλά ξένα 
πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα ελλη-
νικά", ενώ πρόσθεσε ακόμα την Dimand, 
αλλά και επενδυτές από το Ισραήλ, που 
έχουν μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία.
Οι επόμενες φάσεις θα αφορούν στους 
τομείς:
• Αγροτεχνολογίας
• IT
• Επιστημών Υγείας

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr 

> Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (THESS INTEC)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ PFIZER, CISCO ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ FUNDS  

Νίκος Ευθυμιάδης, πρόεδρος & CEO, 
Thess INTEC

από τους: Μάκη Αποστόλου, Άρτεμις Σπηλιώτη, Νικόλα Ταμπακόπουλο@
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"Η χώρα μας διέρχεται μια κρίσιμη συγκυρία, ενώ στον πρώτο γύρο της πανδημίας 
του κορονοϊού αναδείχθηκε το καλό πρόσωπο της τεχνολογίας, μέσω της εκπαίδευσης 
εξ'αποστάσεως, την ιατρική, ενώ στηρίξαμε οι επιχειρήσεις το δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας με τους 
πελάτες και ενίσχυσε την συνεργασία από απόσταση", σημείωσε ο CEO της Microsoft 
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. 

"ΗΤΑΝ Η ΏΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ"
Ο ίδιος σε ό,τι αφορά στην επένδυση της Microsoft στη χώρα μας δήλωσε: "Μετά από 
δέκα χρόνια κρίσης στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για 
κάποιον να επενδύσει στη χώρα. Επίσης, το γεγονός πως υπάρχουν μεγάλα περιθώ-
ρια ανόδου της πράσινης ενέργειας, σε συνδυασμό με τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud 
συνηγόρησαν στην επένδυση". Ο ίδιος προσέθεσε πως "η επένδυση στη Microsoft θα 
βοηθήσει σημαντικά τόσο τις μικρές, όσο και τις μεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας". 

150 ΕΚΑΤ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις, είπε πως οι θέσεις εργασίας για τεχνικά 
επαγγέλματα τεχνολογίας αναμένεται να φτάσουν τις 150 εκατ. νέες, σε βάθος πεντα-
ετίας διεθνώς. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ο ίδιος επεσήμανε πως "έχουμε έλλειψη σε 
τεχνικά επαγγέλματα και εξαιτίας του brain drain". 

Νικόλας Ταμπακόπουλος

nicolas@notice.gr

> Θ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (MICROSOFT)
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

"Ο κορονοϊός δεν έχει επηρεάσει σημαντι-
κά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και 
καθόλου τον στρατηγικό σχεδιασμό μας. 
Η απάντησή μας στην κρίση του κορονο-
ϊού είναι οι επενδύσεις. Έργα €75 εκατ. 
θα ολοκληρωθούν έως το 2021, ενώ υπό-
λοιπα έργα έως το 2023. Επίσης έρχονται 
νέα έργα ύδρευσης ύψους €90 εκατ. , τα 
οποία θα προκηρυχθούν έως το τέλος του 
επόμενου έτους και θα έχουν πενταετή δι-
άρκεια", δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άνθιμος 
Αμανατίδης, CEO της ΕΥΑΘ. 

IN BRIEF - ΕΥΑΘ
Μέση ημερήσια κατανάλωσης: 

250 χιλ. m2
Υδρόμετρα: 510.000

Δίκτυο διανομής νερού: 2.700 χλμ.

Ο ίδιος σημείωσε πως το επενδυτικό πρό-
γραμμα της ΕΥΑΘ βασίζεται στους εξής 
άξονες: 
• Προστασία περιβάλλοντος
• Βελτίωση ποιότητας ζωής
• Ανάπτυξη παρεχόμενων υπηρεσιών
• Οικονομική ανάπτυξη

Νικόλας Ταμπακόπουλος

nicolas@notice.gr

> Α. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (ΕΥΑΘ)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
€90 ΕΚΑΤ.Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, επικεφαλής Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Microsoft

Άνθιμος Αμανατίδης, CEO, ΕΥΑΘ
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"Από τις αρχές Μαρτίου, όταν ξέσπασε 
η κρίση του κορονοϊού στη χώρα μας, 
ξεκινήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο 
δράσεων. Πρώτον, βάλαμε την υγεία των 
εργαζομένων και των προμηθευτών μας 
σε πρώτο πλάνο, ενώ στηρίξαμε και τις 
τοπικές κοινωνίες, που δραστηριοποιού-
μαστε. Δεύτερον, περιορίσαμε το κόστος 
σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής 
μας δραστηριότητας και τέλος, θωρακίσα-
με τη ρευστότητα της επιχείρησης μέσω 
καλύτερης διαχείρισης των χρηματορο-
ών", δήλωσε ο Δημήτρης Χανής, CEO του 
ομίλου Ηρακλής. 

> Δ. ΧΑΝΗΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ)
ΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΠΏΛΗΣΕΏΝ - ΕΣΤΙΑΣΕ ΣΕ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Δημήτρης Χανής, CEO, Ηρακλής

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΠΏΛΗΣΕΙΣ
Ο ίδιος σημείωσε ότι "μετά το αρχικό σοκ 
της πτώσης των πωλήσεων Απριλίου, κα-
ταφέραμε να καλύψουμε πλήρως την πτώ-
ση των πωλήσεων και σήμερα μιλάμε για 
αυξημένο όγκο πωλήσεων, μεγαλύτερο και 
από αυτόν του 2019. Αυτά είναι χαρακτη-
ριστικά μιας βιομηχανίας, που μπορεί να 
ξεπεράσει και τη νέα κρίση του κορονοϊού 
και να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το 
μέλλον".

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

"Η χώρα μας πρέπει όχι μόνο να κάνει βή-
ματα ως καταναλωτής ψηφιακής τεχνολο-
γίας, αλλά και ως παραγωγός. Θέλουμε 
προφανώς ως χώρα να ανέβουμε στους 
δείκτες ψηφιακής ετοιμότητας, όμως εξί-
σου σημαντικό είναι να παράγουμε ψηφι-
ακή τεχνολογία. Τα μέλη του Συνδέσμου 
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας 
(ΣΕΚΕΕ) παράγουν ψηφιακή τεχνολογία 
και την εξάγουν σε περισσότερες από 40 
χώρες στον κόσμο. Πρόκειται για μικρές 
και μεγάλες εταιρείες, που ανοίγουν δρό-
μους στην Ελλάδα για την τεχνολογική της 
ετοιμότητα", ανέφερε ο Παντελής Αγγελί-
δης, Πρόεδρος της ΣΕΚΕΕ και ιδρυτής της 
Vidavo. 

> Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΣΕΚΕΕ-VIDAVO)
"ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 40 ΧΏΡΕΣ"

Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος , ΣΕΚΕΕ, 
ιδρυτής, Vidavo

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ HUB
O ίδιος επεσήμανε πως, "οι επενδύσεις, που 
έχουν ανακοινωθεί και έρχονται, έχουν ση-
μαντικές δυνατότητες και μπορούν να με-
τατρέψουν τη χώρα μας σε ένα τεχνολογικό 
οικοσύστημα, ένα τεχνολογικό hub. Επο-
μένως, είμαι αισιόδοξος πως όχι μόνο θα 
ανέβουμε στους ψηφιακούς δείκτες, αλλά 
θα παράξουμε και άλλη τεχνολογία και θα 
μετασχηματιστούμε ψηφιακά". 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

T H E  T R E N D L E T T E R

καθημερινά με το 
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