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Εκτός από την αντιµετώπιση των συνεπειών 
της πανδηµίας, νέες προκλήσεις έχουν 
εµφανιστεί για την ελληνική οικονοµία, άρα 
και για το σύνολο της επιχειρηµατικότητας. 

Μία από τις βασικότερες αφορά στην ενέργεια και ειδικότερα 
στην «πράσινη» µετάβαση, κάτι που αποτελεί και διεθνή 
δέσµευση της χώρας µας, στο πλαίσιο της Συµφωνίας του 
Παρισιού και των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ καθώς 
και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας.

Με αφορµή όλες αυτές τις εξελίξεις και την απόφαση 
της κυβέρνησης να περάσει η χώρα στη µεταλιγνιτική 
περίοδο, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει µία ουσιαστική 
συζήτηση, στην οποία θα µελετηθούν µε προσοχή όλες 
οι παράµετροι µίας τέτοιας κίνησης.

Ζητούµενο βέβαια είναι η προστασία του περιβάλλοντος και 
η απολιγνιτοποίηση αναµένεται να βελτιώσει δραστικά τις 
κλιµατικές επιδόσεις της χώρας. Μην ξεχνάµε ότι ο λιγνίτης 
ευθύνεται για πάνω από το 30% των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου από όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 
Άρα αποτελεί µονόδροµο η συγκεκριµένη απόφαση.

Παράλληλα όµως οφείλουµε να δούµε µε προσοχή την 
οικονοµική προσαρµογή των λιγνιτικών περιοχών που 
θα επηρεαστούν άµεσα από το κλείσιµο των λιγνιτικών 
µονάδων, όπως για παράδειγµα της ∆υτικής Μακεδονίας, 
την οποία και επισκέφθηκα πρόσφατα. Υπάρχει ο κίνδυνος 
η άµεση απολιγνιτοποίηση σε αυτές τις περιοχές να 
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ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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προκαλέσει σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, 
όπως απώλεια θέσεων εργασίας και περιθωριοποίηση 
ενός µεγάλου αριθµού ανθρώπων, αύξηση της ανεργίας 
και εγκατάλειψη της περιοχής από τους νέους ανθρώπους.

Τόσο η Συµφωνία των Παρισίων, όσο και η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συµφωνία τονίζουν µε έµφαση την ανάγκη να 
επιδιωχθεί η απολιγνιτοποίηση, µε τρόπο που θέτει σε 
προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Ως K.E.E.E. θεωρούµε ότι το διάστηµα που έχει τεθεί για την 
απολιγνιτοποίηση της χώρας δεν είναι αρκετό και πρέπει 
να παραταθεί χρονικά, στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών 
στόχων για κλιµατική ουδετερότητα ως το 2050.

Το εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δύσκολο από πολλές 
απόψεις και αυτά που διακυβεύονται είναι σηµαντικά: 
είναι η επιβίωση των τοπικών οικονοµιών, αλλά και η 
ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Οι δράσεις που 
απαιτούνται για µια οµαλή και δίκαιη µετάβαση χρειάζονται 
χρόνο για να υλοποιηθούν και να φέρουν αποτέλεσµα.

Εξάλλου και άλλες ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται πιο 
συγκρατηµένες ως προς τα χρονοδιαγράµµατα που 
θέτουν, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της 
Γερµανίας που αναµένεται να απαλλαγεί από τον λιγνίτη 
το 2038. Και αυτό κάτι λέει.

Ναι στην «πράσινη» µετάβαση λοιπόν, µε τρόπο όµως που δεν 
θα επηρεάσει αρνητικά τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης

Έπιµελητηρίων

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Κ.E.E.E.



Εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
αναπτύσσεται σταθερά και υπεύθυνα. 
Επενδύει στην έρευνα, την τεχνολογία και τους 
ανθρώπους της. Πραγματοποιεί το 91%* των 
πωλήσεών της σε 100 χώρες εκτός Ελλάδας. 
Προμηθεύει τις κορυφαίες βιομηχανίες 
διεθνώς, με προϊόντα που βρίσκονται 
παντού γύρω μας: σε κουτιά αναψυκτικών, 
κλιματιστικά, συσκευασίες φαρμάκων και 
τροφίμων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτιστές, 
ηλεκτροκινητήρες, φορτηγά, πλοία, σωληνώσεις 
και επενδύσεις κτιρίων. Συνεχίζοντας μια 
δυναμική πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, 
αναδεικνύεται σε παράδειγμα εξωστρέφειας 
για τη βιομηχανία του σήμερα και του αύριο.

elvalhalcor.com

**Μελέτη ΙΟΒΕ για τη συνεισφορά της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ελληνική οικονομία την τριετία 2018-2020, Οκτώβριος 2021.* Χρήση 2020

5,6%
των επενδύσεων 

του  βιομηχανικού 
κλάδου μεταποίησης, 
ύψους €336 εκατ.**

Ευρύ χαρτοφυλάκιο
προϊόντων

τεχνολογίας αιχμής 
που συμβάλλουν σε ένα 

βιώσιμο μέλλον

€2,0 δισ.
κύκλος εργασιών (2020)

και €1,3 δισ. το 
Α’ εξάμηνο 2021

7,5%
των βιομηχανικών

εξαγωγών 
της χώρας**

17
σύγχρονες 

παραγωγικές
εγκαταστάσεις

11
θυγατρικές και συγγενείς  

βιομηχανικές εταιρείες  
σε 4 χώρες

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Η εξαγωγική 
δύναμη
Η ελληνική βιομηχανία που έχει 
εδραιωθεί διεθνώς στους κλάδους 
αλουμινίου και χαλκού.
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«ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΈ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΈΔΡΟ 
ΤΉΣ Κ.Έ.Έ.Έ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΈΒΈΑ

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΗΝΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΥ
Σηµαντική η  προσφορά του – Πάντα  στο 
πλευρό των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων 
και όλων των στελεχών των Έπιµελητηρίων 

Το «ύστατο χαίρε» στον Κωνσταντίνο 
Μίχαλο, Πρόεδρο της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
και του ΕΒΕΑ, ο οποίος έφυγε 
αναπάντεχα από τη ζωή την 

Παρασκευή 6 Αυγούστου σε ηλικία 61 ετών, απηύθυναν 
στις 9 Αυγούστου 2021 στην Αθήνα σύσσωμος ο 
επιμελητηριακός και επιχειρηματικός κόσμος, 
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και πλήθος 
συνεργατών και φίλων. Η εξόδιος ακολουθία του 
μακροβιότερου προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου 
Μίχαλου τελέστηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Από τον πολιτικό κόσμο, μεταξύ άλλων, παρέστησαν 
ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος, ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας  Νίκη 

Κεραμέως, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης,
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αντιπρόεδρος της 
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι βουλευτές Γιώργος 
Κουμουτσάκος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Αλέξης 
Χαρίτσης, Νίκος Παππάς, Χαρά Καφαντάρη, Χρήστος 
Σπίρτζης, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, ο 
επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης και η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα 
Βόζεμπεργκ, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης,  ο δήμαρχος Αθηναίων  Κώστας 
Μπακογιάννης, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ 
Γιώργος Πιτσιλής. Επίσης, σύσσωμοι παρέστησαν 
εκπρόσωποι του επιμελητηριακού θεσμού από όλη 
την Ελλάδα, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, 
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επιφανείς επιχειρηματίες, καθώς και πλήθος συγγενών, 
συνεργατών και φίλων. Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα πολιτικά κόμματα, 
οι δήμαρχοι Αθηνών και Πειραιά, οι εργοδοτικές οργανώσεις. 
Επικήδειους εκφώνησαν, σε ιδιαίτερα φορτισμένο 
συγκινησιακό κλίμα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Μίχαλου, 
Αθηνά, ο γιος του Χρήστος Μίχαλος, ο Α’ αντιπρόεδρος 
του ΕΒΕΑ Γιάννης Συγγελίδης, ο Α’ αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γιάννης Μασούτης, ο 
γενικός γραμματέας του ΕΒΕΑ Μπάμπης Μωραΐτης, ο πρώην 
υπουργός & πρώην πρόεδρος ΕΒΕΑ Γιάννης Παπαθανασίου.

Αιωνία του η μνήμη, Αθήνα, 7 Αυγούστου 2021

Α’ Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος: ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΩΤΣΟΣ

Δ’ Αντιπρόεδρος: ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ε΄ Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Γενικός Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ

Οικονομικός Επόπτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης 

Επιχειρήσεων: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

Υπεύθυνος Εξωστρέφειας 

& Διεθνών Σχέσεων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης: ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ» 
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης πραγμα-
τοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2021 η τελετή ονοματοδοσίας 
του ιστορικού κτιρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών επί της οδού Αμερικής 8, σε «Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος». 
Στην τελετή παρέστησαν συγγενείς και στενοί οικογενειακοί 
φίλοι του εκλιπόντος προέδρου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, 
Γιάννης Μπρατάκος, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, 
Ρένα Δούρου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων και άλλων φορέων 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ.



ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η ∆ιοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος συγκλονισµένη από τον 
απροσδόκητο θάνατο του Προέδρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΙΧΑΛΟΥ συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς 
συνεδρίαση και αποφάσισε οµόφωνα την έκδοση 
του παρακάτω ψηφίσµατος:

Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος τιµώντας την 
µνήµη του διακεκριµένου επιχειρηµατία και εξαίρετου 
ανθρώπου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ που υπηρέτησε 
τον Επιµελητηριακό Θεσµό τόσο στην K.E.E.E. από το 
2012 µέχρι σήµερα ως Πρόεδρος, όσο και στο ΕΒΕΑ 
από το 1993 ως εκλεγµένο µέλος του ∆.Σ. και από 
το 2006 µέχρι σήµερα από τη θέση του Προέδρου 
και συνδέθηκε η πολύχρονη και πετυχηµένη θητεία 
του τόσο µε την ιστορία και πορεία της K.E.E.E. και 
του ΕΒΕΑ, όσο και µε την σηµαντική προσφορά του 
στην επιµελητηριακή κοινότητα, αλλά και στο πλευρό 
των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και όλων των 
στελεχών των Επιµελητηρίων, αποφασίζει:

1. Να κηρυχθεί τριήµερο πένθος και να ανασταλεί 
η λειτουργία των υπηρεσιών της K.E.E.E. (από 
09.08.2021 έως και 11.08.2021).

2. Να υποσταλεί η σηµαία στα γραφεία της K.E.E.E. 
επί της οδού Ακαδηµίας 6.

3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πρώτη 
τακτική συνεδρίαση της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης 
της K.E.E.E..

4. Να κατατεθεί στεφάνι στη µνήµη του εκλιπόντος.
5.  Να διατεθεί ένα ποσόν σε ευαγή ιδρύµατα 

καθ’ υπόδειξη της οικογενείας του.
6. Να διατεθεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων 

(30.000,00) ευρώ προς ενίσχυση του 
Πυροσβεστικού Σώµατος.

7. Να διατεθεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000,00) ευρώ στα Επιµελητήρια των 
πυρόπληκτων περιοχών προς ενίσχυση 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές, το οποίο αποτελούσε 
και επιθυµία του εκλιπόντος.

8. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισµα στον Τύπο και 
να αναρτηθεί στα Γραφεία της K.E.E.E..

9. Να εκφράσει την βαθιά της θλίψη, τα 
ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συµπάθειά 
της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

«Όλοι όσοι είµαστε εδώ, είχαµε την τύχη να γνωρίζουµε 
καλά τον Κωνσταντίνο», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος. 

«Το επιχειρηµατικό του ένστικτο, την ηγετική του 
επιδεξιότητα και την εργατικότητά του. Και µαζί, τη 
ζωντάνια που χρωµάτιζε την προσωπικότητά του. 
Είναι χαρακτηριστικά που µοιραστήκαµε, καθώς το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής του µοιράστηκε κι 
αυτό στις επιχειρήσεις, στους εργαζόµενους και 
στα επιµελητήρια. Ταυτίστηκε, θα έλεγα, µε την 
οικονοµική δραστηριότητα. Και έτσι οι προσωπικές 
του επιτυχίες µετατράπηκαν σε συλλογικές. Και 
χάρη στο έργο του το όνοµά του έγινε συνώνυµο του 
τίτλου του. ∆εν υπάρχουν, ίσως, πιο κατάλληλα λόγια 
από αυτά του Ραλφ Έµερσον, που έγραψε ότι «κάθε 
θεσµός, είναι η παρατεταµένη σκιά ενός άνδρα». 
Γιατί είναι αλήθεια πως η σκιά του Κωνσταντίνου 
δρόσισε τα ελληνικά επιµελητήρια µέσα σε θερµά 
µέτωπα. Ήταν καταφύγιο στις δύσκολες στιγµές 
και εφαλτήριο ανάκαµψης για την κοινότητά µας, 
όποτε το επέτρεπαν οι συγκυρίες. Μία σκιά που δεν 
χάνεται µε την απουσία του. Αλλά αποτελεί, ήδη, 
παρακαταθήκη, έµπνευση και ευθύνη για εµάς, που 
συνεχίζουµε το έργο του. Με τα ίδια ιδανικά, τις 
ίδιες αξίες και την ίδια αφοσίωση».

Στην εµβληµατική προσωπικότητα του αείµνηστου 
Κωνσταντίνου Μίχαλου αναφέρθηκε και ο ∆ήµαρχος 
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος – 

µεταξύ άλλων – αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 
της ονοµατοδοσίας της ιστορικής έδρας του ΕΒΕΑ, 
«στο οποίο ο Κωνσταντίνος ξαναέδωσε ζωή, µε την 
αποφασιστικότητα και την τόλµη του», όπως είπε 
χαρακτηριστικά. 

Ευχαριστίες απηύθυνε η σύζυγος του εκλιπόντος 
προέδρου, Αθηνά Μίχαλου, στην οποία ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, παρέδωσε αντίγραφο 
της επιγραφής που θα τοποθετηθεί στο εξωτερικό του 
κτιρίου. «Είµαι βαθιά συγκινηµένη και αποτελεί τιµή, 
για την οικογένειά µου και για εµένα προσωπικά, αυτή 
η σηµαντική πρωτοβουλία του προέδρου του ΕΒΕΑ και 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ονοµαστεί 
το µοναδικό αυτό κτίριο “Κέντρο Επιχειρηµατικότητας 
Κωνσταντίνος Μίχαλος”, ως αναγνώριση της πολυετούς 
προσφοράς του στο ΕΒΕΑ και στον επιµελητηριακό θεσµό 
γενικότερα. Για το ιστορικό αυτό κτίριο, ο αείµνηστος 
σύζυγός µου έδωσε µεγάλες µάχες. Ώστε από ένα 
εγκαταλελειµµένο κτίριο, να µεταµορφωθεί σε ένα 
πραγµατικό στολίδι στο κέντρο της Αθήνας. Σε έναν 
ναό επιχειρηµατικότητας. Κύριε πρόεδρε, εύχοµαι να 
συνεχίσετε τον δρόµο που χάραξε ο Κωνσταντίνος και 
να αναδείξετε ακόµα περισσότερο το ΕΒΕΑ, που αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους φορείς προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας».

Την τελετή συντόνισε το µέλος ∆Σ ΕΒΕΑ και πρόεδρος 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων 
(πρώην ΤΑΝΕΟ), κ. Χάρης Λαµπρόπουλος.



Οµόφωνα εξελέγη νέος Πρόεδρος 
ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος 
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου
Αθηνών (Ε.Ε.Α.)

Ε’ Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. εξελέγη 
επίσης οµόφωνα και ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Τρικάλων 
κ. Βασίλης Γιαγιάκος 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ EΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ 
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«Όλοι µαζί στη µάχη για την ανάπτυξη της επιχειρη-
µατικότητας» ήταν το µήνυµα που έστειλε αµέσως 
µετά την οµόφωνη εκλογή του στη θέση του Προέδρου 
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, ο νέος 
Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,  Πρόεδρος 
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), 
στη θέση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου. 

Η εκλογή του νέου προέδρου πραγµατοποιήθηκε στη 
συνεδρίαση της ∆.Ε. της K.E.E.E., µε σύµπνοια και οµόνοια 
και στο πλαίσιο των προβλεπόµενων διαδικασιών, καθώς 
άλλωστε δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα παρά µόνο του 
κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος έλαβε το 100% των ψήφων.

Η κενωθείσα στη ∆.Ε. της K.E.E.E. θέση πληρώθηκε 
από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Τρικάλων, κ. 
Βασίλη Γιαγιάκο, ο οποίος εξελέγη επίσης οµόφωνα Ε’ 
Αντιπρόεδρος της K.E.E.E..

Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ: «Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΩΣ ∆ΙΑ∆ΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΛΟ»

Στην πρώτη του δήλωση ο κ. Χατζηθεοδοσίου, µεταξύ 
άλλων, τονίζει:
«Στην πιο κρίσιµη ίσως εποχή για το επιχειρείν, 
εξαιτίας των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας 
αλλά και των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, 
αναλαµβάνω τη βαρύτατη ευθύνη της προεδρίας της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων. Η ευθύνη γίνεται 
ακόµα µεγαλύτερη καθώς διαδέχοµαι τον αείµνηστο 
Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος άφησε ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του στον επιχειρηµατικό στίβο και στον 
επιµελητηριακό θεσµό. Εργάστηκε σκληρά για την 
πρόοδο και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της χώρας 
και το έργο του ως Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αλλά και της 
K.E.E.Ε θα µνηµονεύεται για πολλά χρόνια. Σε αυτή τη 

δύσκολη συγκυρία, καλούµαι να συµβάλω από µία νέα 
θέση στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και στην 
προστασία των επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια 
δίνουν σκληρή µάχη επιβίωσης, αρχικά απέναντι στην 
οικονοµική κρίση και στην συνέχεια απέναντι στις 
συνέπειες της πανδηµίας. Και σαν να µην έφταναν 
αυτά, ήρθε να προστεθεί και το καταστροφικό πέρασµα 
της πύρινης λαίλαπας.

Πιστός στο θεσµικό ρόλο της K.E.E.E., θα συνεχίσω να 
εργάζοµαι µε όλες µου τις δυνάµεις για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων της χώρας και την πρόοδο της 
ελληνικής οικονοµίας. Από τη νέα µου θέση θα συνεχίσω 
το έργο που ξεκινήσαµε στο Ε.Ε.Α. για τη διαγραφή 
µέρους του ιδιωτικού χρέους, ώστε να µπουν οι 
βάσεις για µία καινούρια πορεία που θα έχει ως στόχο 
την πραγµατική στήριξη της επιχειρηµατικότητας και 
κυρίως των µικροµεσαίων, αλλά και την ενίσχυση του 
επιµελητηριακού θεσµού. Καµία επιχείρηση δεν πρέπει 
να µείνει χωρίς έµπρακτή στήριξη αυτή τη δύσκολη ώρα.

Καλώ όλους τους εκπροσώπους των επιµελητηρίων να 
ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να ξεπεράσουµε τον 
σκόπελο και να οδηγήσουµε την επιχειρηµατικότητα 
και την οικονοµία σε νέους αναπτυξιακούς δρόµους. 
Μόνο µε ενότητα µπορούµε να πετύχουµε και αυτό 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους.

Σε προσωπικό επίπεδο δεσµεύοµαι ότι θα διαθέσω 
όλες µου τις δυνάµεις για την επίτευξη των στόχων 
µας. Πρώτη µου ενέργεια θα είναι η επίσκεψη µου 
στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να 
έχουµε ως Ένωση µία πλήρη εικόνα των δυσκολιών 
που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Και αυτό θα γίνει 
σε συνεργασία µε τα τοπικά επιµελητήρια. Τέλος, θέλω 
να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους µου 
στην K.E.E.E. για την εµπιστοσύνη τους στο πρόσωπο 
µου και την οµόφωνη απόφαση τους να προσφέρω τις 
υπηρεσίες µου από αυτή τη θέση ευθύνης.

Τα προβλήµατα των επιχειρήσεων δεν µπορούν να 
περιµένουν. Απαιτείται να επιλυθούν εδώ και τώρα. 
Ξεκινάµε όλοι µαζί την προσπάθεια για µία νέα πορεία. 
Είµαι αισιόδοξος ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε.»

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ





ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε.

Σ ειρά εθιµοτυπικών συναντήσεων µε τους 
επικεφαλής των πολιτικών κοµµάτων του 
Κοινοβουλίου πραγµατοποίησε µε την 
έναρξη της θητείας τους στην ηγεσία 

της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 

Αρχικά, ο νέος Πρόεδρος της K.E.E.E. συναντήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίµου µε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συζητήθηκε ο σχεδιασµός 
της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις 
πυρόπληκτες περιοχές, η στενότερη συνεργασία των 
Επιµελητηρίων µε τα Υπουργεία και η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας µέσω των πόρων του ΕΣΠΑ και 
του Ταµείου Ανάκαµψης µε έµφαση στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός κατέγραψε τις προτάσεις 
των επιµελητηρίων και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση 
θα είναι δίπλα στον επιχειρηµατικό κόσµο. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 

Ο Πρόεδρος της K.E.E.E. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα 
και του εξέθεσε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
η επιχειρηµατικότητα λόγω της πανδηµίας αλλά και 
των καταστροφών που προκάλεσαν οι πρόσφατες 
πυρκαγιές και τον ενηµέρωσε για δράσεις που έχει 
αναλάβει η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, µε στόχο 
την ενίσχυση των πληγέντων και την ανασυγκρότηση 
των πυρόπληκτων περιοχών. 

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Χατζηθεοδοσίου για την 
εκλογή του και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον αγώνα 
για επιβίωση που δίνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης για 

την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Ο Πρόεδρος της 
K.E.E.E. ανέφερε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι θεωρεί 
χρέος του τη συνεργασία µε όλα τα πολιτικά κόµµατα, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που στην 
πλειοψηφία τους είναι µικροµεσαίες. 

Στο επίκεντρο η συνεργασία Επιµελητηρίων και Υπουργείων
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 

Ακολούθως, µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ κ. ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, στην έδρα 
του κόµµατος στον Περισσό, συναντήθηκε ο Πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και του παρουσίασε 
τις προτάσεις της K.E.E.E. για τη συγκράτηση της 
ακρίβειας και την προστασία ευάλωτων νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων από την εκτίναξη των τιµών της 

ενέργειας και των ειδών πρώτης ανάγκης. Από την 
πλευρά του ο κ. Κουτσούµπας άσκησε κριτική στην 
κυβέρνηση για τα ελλιπή µέτρα προστασίας της υγείας 
των λαϊκών στρωµάτων στις συνθήκες της πανδηµίας, 
που αφορούν και τους αυτοαπασχολούµενους, όπως 
επίσης και για τα µέτρα διαχείρισης που οδήγησαν 
σε εκτεταµένα lockdown, µε συνέπειες για τις 
µικρές επιχειρήσεις. Χαρακτήρισε τα κυβερνητικά 
µέτρα στήριξης προς τους αυτοαπασχολούµενους 
και επαγγελµατίες ως ανεπαρκή και προσωρινού 
χαρακτήρα και ανέδειξε τις πρωτοβουλίες του ΚΚΕ, 
όπως η κατάθεση σχετικής πρότασης νόµου, µε µέτρα 
που µπορούν να ανακουφίσουν ουσιαστικά, όπως η 
επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο των 12.000 και 
µείωσης της φορολογίας των χαµηλών εισοδηµάτων 
και η διαγραφή τόκων προστίµων και του 30% του 
υπόλοιπου χρέους προς την εφορία και τις τράπεζες. 

Στη συνάντηση µετείχαν, επίσης, ο κ. Μάκης Παπαδόπουλος, 

µέλος του ΠΓ της ΚΕ και ο κ. Θανάσης Τζίµας, µέλος της ΚΕ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ 

Τέλος, µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο 

Βελόπουλο, συναντήθηκε ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο 

πλαίσιο των επαφών του µε τους πολιτικούς αρχηγούς, µετά 

την εκλογή του στην προεδρία της K.E.E.E.. 

Ο Πρόεδρος της K.E.E.E. ανέλυσε τις προτάσεις της Κεντρικής 

Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος για τη στήριξη και ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας, καθώς και τις δράσεις που έχει 

αναλάβει η K.E.E.E. µε σκοπό την ενίσχυση των πληγέντων και 

την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Ο Κυριάκος 

Βελόπουλος συνεχάρη τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για την 

εκλογή του και αντάλλαξαν απόψεις για τις αναγκαίες 

παρεµβάσεις υπέρ του επιχειρείν, την αξιοποίηση των 

πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά και τη στήριξη των 

πυρόπληκτων. 

Η K.E.E.E. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.  
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής, έφυγε 
πρόωρα από τη ζωή στις 25/10/2021. Ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος  της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είχε 
συναντηθεί µε την αείµνηστη Φώφη Γεννηµατά 
στις 26 Αυγούστου 2021. 

 Ο Πρόεδρος κ, Γ. Χατζηθεοδοσίου αποχαιρέτησε την 
εκλιπούσα µε την εξής δήλωση: «Τα λόγια είναι πολύ 
φτωχά για να εκφράσουν τα συναισθήµατα µου αυτή 
τη δύσκολη ώρα. Η τόσο ξαφνική απώλεια της Φώφης 
Γεννηµατά µε έχει συγκλονίσει και νοµίζω όλους 
τους Έλληνες. Η Φώφη Γεννηµατά ανήκε στην σπάνια 
κατηγορία των πολιτικών που είχαν µόνο συµπάθειες, 
ανεξαρτήτως της πολιτικής πεποίθησης που έχει 
κάποιος. Τη γνώρισα στα φοιτητικά µου χρόνια και 
έζησα από κοντά τους αγώνες της, τόσο στο χώρο της 
πολιτικής, όσο και στη διαρκή µάχη που έδινε κατά της 
ασθένειας της.  ∆ε λύγισε ποτέ. Πάντα στην πρώτη 
γραµµή, πάντα κοντά στον συνάνθρωπο. Ευγενική, 
δοτική, αξιοπρεπής, ευαίσθητη αλλά και «βράχος» 
απέναντι στις δυσκολίες και γνήσια αγωνίστρια 
για τα πιστεύω της και για τη ∆ηµοκρατία. 
Εκφράζω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια της Φώφης Γεννηµατά και στους 
συνοδοιπόρους της στην πολιτική. Σήµερα η Ελλάδα 
φτώχυνε περισσότερο». 



Τρεις σηµαντικές παρεµβάσεις για 
τη λειτουργία των επιµελητήριων 
όλης της χωράς περιλαµβάνει τον 
νοµοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στο 
ελληνικό κοινοβούλιο. Πρόκειται για 
τα άρθρα 73-75 που αφορούν στις 

επιχορηγήσεις από Επιµελητήρια προς πληγείσες επιχειρήσεις, 
τα οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα 
παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας και επιτροπών 
και στην έκπτωση εξαιτίας καταδίκης.

Συγκεκριµένα, στην επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. 
προς τους προέδρους των επιµελητηρίων αναλύει τις 
παρακάτω τροποποιήσεις: 

ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

3. Τα Επιµελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες 
για την επίτευξη του σκοπού τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, µόνα ή σε συνεργασία µε 
άλλους φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηµατικών πάρκων, χώρων υποδοχής 
επιχειρήσεων και οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών 
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τον. 
3892/2011 (Α’ 143),
ββ. µόνιµων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθµών, 
λιµένων, αιθουσών δηµοπρασιών, γενικών αποθηκών, 
εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εµπορευµάτων. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 

οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.Ε.Ε. καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και 
ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες.
β. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνιστούν, 
είτε αυτοτελώς είτε µε άλλους φορείς, εταιρείες µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) µε σκοπούς:
αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, ββ. την παροχή µη τυπικής µάθησης στα 
µέλη τους, σύµφωνα µε την περίπτωση ι· της παρ. 3 του 
άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 63), εφόσον οι εταιρείες 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. Θ’ του ν. 4093/2012 (Α’ 222),
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της Κ.Ε.Ε.Ε. προς τις ∆ιοικήσεις όλης της χώρας 
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γγ. την υλοποίηση κάθε µορφής συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων και
δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή 
της επιχειρηµατικής καινοτοµίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται  σαφώς 
από τις αρµοδιότητες δηµοσίου δικαίου που ασκούν οι 
οργανικές µονάδες των Επιµελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων 
εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) µηνών από  την 
ίδρυσή τους  και µε ευθύνη της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε την υποβολή 
έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονοµικός σκοπός 
που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύονται τα µέσα και οι 
πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή 

του και τεκµηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας µε την αποστολή των Επιµελητηρίων. Σε 
περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής 
αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο (2) µηνών, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο z·.
γ. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν 
να συµµετέχουν σε  κεφαλαιουχικές  εταιρείες,   η  
δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί  ειδικό  σκοπό  
δηµοσίου  συµφέροντος και οι οποίες απολαµβάνουν όλων 
των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηµατοδότησης ή 
επιχορήγησης. Η συµµετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α’ 75). Τα Επιµελητήρια 
που µετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού 
Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), 
δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 14 του ν. 
2042/1992 (Α’ 75). Για τη συµµετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται 
η αξιοποίηση µέρους του αποθεµατικού  τους µετά από 
έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την 
αα. Αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να 
επενδύσει και ββ. Έκθεση Τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας 
σχετικά µε τις προβλεπόµενες επιπτώσεις ανάπτυξης 
του Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 42  του ν. 3982/2011.
δ. Τα Επιµελητήρια µπορούν να συµµετέχουν στο κεφάλαιο 
των εταιρειών των περιπτώσεων β’ και γ’, καθώς και σε 
κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη 
συµβάσεων προµηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου 
µε αυτές.
ε. ∆ιεξάγουν σεµινάρια, οργανώνουν συνέδρια και 
χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα ινστιτούτα.
στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες 
εκδόσεις, επιχειρηµατικού και αναπτυξιακού κυρίως 
περιεχοµένου και µεριµνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές 
εκδόσεις.
ζ. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιχορηγούν 
πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη 
της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονοµίας, 
απονέµουν βραβεία ή άλλες τιµητικές διακρίσεις για 
διακεκριµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το 
συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών 
εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.
η. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους 
ενισχύουν οικονοµικά δράσεις επαγγελµατικών 
συλλόγων, συµπεριλαµβανοµένων των αναγνωρισµένων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των 
Επιµελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εµπορικών 

ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, Νοµικών 
Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και σωµατείων στο 
πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται 
ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου. 
Από το ως άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς 
τους φορείς του προηγούµενου εδαφίου µε αποκλειστικό 
σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονοµικού υλικού προς 
τους επαγγελµατίες και εµπόρους, στο πλαίσιο της 
αντιµετώπισης της πανδηµίας του COVID-19 για χρονικό 
διάστηµα έξι (6) µηνών αρχόµενου από την lη.4.2020.
Το ανωτέρω ποσοστό  µπορεί  να  αυξηθεί  µε  απόφαση  
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Επιµελητηρίου, 
µε σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας 
υπαλλήλων των φορέων του α· εδαφίου της παρούσας 
περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιµελητήριο 
για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού 
και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δηµοσίευση 
του v. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το 
ποσοστό της παραγράφου 1 µπορεί να αυξηθεί κατά 
2,5 ποσοστιαίες µονάδες µε απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Επιµελητηρίου, µε σκοπό, 
αποκλειστικά, την παροχή κάθε µορφής δωρεάς προς 
φορείς του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185).
Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων 
του α· εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι 
διατίθενται τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται 
να υπερβαίνει την αντίστοιχη µισθολογική κατάταξη του 
τακτικού προσωπικού του οικείου Επιµελητηρίου.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης 
των µελών τους σχετικά µε το έργο που επιτελούν. 
Για την άσκηση αυτής της αρµοδιότητας διατηρούν 
υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δηµοσιεύονται, κατά 
τα ειδικότερα οριζόµενα, οι οικονοµικές καταστάσεις 
τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος 
προγραµµατισµός και ο απολογισµός δράσεων, καθώς 
και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή 
των επιµελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται 
ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης, 
µέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών 
εσόδων κάθε Επιµελητηρίου,
ι. Συµβάλλουν στην αντιµετώπιση καταστάσεων ανάγκης, 
ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήπουν τη 
χωρική ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή 
την επικράτεια στο σύνολό της.
κ. Τα επιµελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς 



ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών 
τους, ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα µέλη 
τους, και εφόσον τα εναποµένοντα διαθέσιµα κεφάλαια 
αυτών, µετ’ αφαίρεση του κόστους αγοράς ακινήτου, 
επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, 
παρεχοµένης προς τούτο προηγούµενης εγγράφου ειδικής 
διαβεβαιώσεως της ∆ιοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, γενικής ή ειδικής 
διάταξης, να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου 
και πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. 

Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν 
υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 14 ν. 2042/1992.λ. 
Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήτουν τη χωρική 
ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή την επικράτεια 
στο σύνολό της, τα επιµελητήρια µπορούν να προβαίνουν 
σε επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. 
Προς τούτο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
καταβολής της χρηµατικής ενίσχυσης, µετά από υποβολή 
σχετικού αιτήµατος του επιµελητηρίου. Το ως άνω ποσό δεν 
προσµετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για 
τις επιχορηγήσεις σύµφωνα µε την περ. η’.

ΑΡΘΡΟ 74 Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, 
ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 
76 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) αντικαθίστανται αναφορικά 
µε τον καθορισµό των εξόδων κίνησης, της ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των 
µετακινουµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 
∆ιοικητικής Επιτροπής και των µετακινουµένων υπαλλήλων 
του Επιµελητηρίου, καθώς και µε τον υπολογισµό των 
µηνιαίων εξόδων παράστασης. 

ΑΡΘΡΟ 76 Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, 
ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Για τον καθορισµό των εξόδων κίνησης, της ηµερήσιας 
αποζηµίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των 
µετακινουµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και της ∆ιοικητικής Επιτροπής, καθώς και των 
µετακινουµένων υπαλλήλων του Επιµελητηρίου, 
εκδίδονται αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του οικείου Επιµελητηρίου, µέσα στο πλαίσιο του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του. 

Η πραγµατοποίηση διαδοχικών µετακινήσεων δεν 
αποτελεί προϋπόθεση  για την καταβολή της χιλιοµετρικής 
αποζηµίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και της ∆ιοικητικής Επιτροπής για µετακινήσεις µε 
ιδιωτικής χρήσης  αυτοκίνητο εκτός των ορίων του 
νοµού, εφόσον αυτές αφορούν δραστηριότητες της 
Κ.Ε.Ε.Ε. ή του οικείου Περιφερειακού Επιµελητηριακού 
Συµβουλίου.

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
οικείου Επιµελητηρίου µπορούν να καθορίζονται 
έξοδα παράστασης µηνιαίως στον Πρόεδρο και στα 
µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής, ανάλογα µε τα έσοδα 
του Επιµελητηρίου και  εφόσον  έχει εγκριθεί σχετικό 
ποσό στον Προϋπολογισµό.

3. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συµµετοχή τους σε κάθε 
µορφής επιτροπές και οµάδες εργασίας, καθορίζονται 
µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του οικείου 
Επιµελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών 
των αµοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηµατικά όρια που 
θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 
του ν. 4354/2015.

4.  Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν 
λαµβάνονται µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του οικείου Επιµελητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 75 ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΤΟΥ Ν. 4497/2017

 Στην περ. γ· της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4497/2017 
(Α’ 171), α) τα ποινικά αδικήµατα της σωµατεµπορίας και 
καταπίεσης αντικαθίστανται από τα ποινικά αδικήµατα 
της εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης βεβαίωσης 
ή είσπραξης δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου λόγω της 
τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα, β) προστίθεται η 
λέξη «οποιοδήποτε» πριν τη λέξη κακούργηµα και η 
λέξη «για» αντικαθίσταται από τις λέξεις «που αφορά», 
γ) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 
διαµορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 92 ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ

 1. Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων, τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Επιτροπών των Επιµελητηρίων, τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Επιµελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα µέλη 
της Γενικής Συνέλευσης και της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων εκπίπτουν 
αυτοδικαίως από το αξίωµά τους αν:

α. Στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση. 

Οποιαδήποτε ποινή που αφορά φοροδιαφυγή, 
παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, 
δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, 
παράνοµη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου, αιµοµιξία, µαστροπεία, εµπορία ανθρώπων, 
παράνοµη µετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της 
νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, 
τη λαθρεµπορία και την εµπορία όπλων, καθώς και 
για παράβαση καθήκοντος.

2. Όταν γίνεται παραποµπή για τα πληµµελήµατα της 
παρ. 1 ή για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή 
µε απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί 
το δικαίωµα προσφυγής, ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, θέτει τον κατηγορούµενο σε κατάσταση 
αργίας, µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης 
του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική 
απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως.

14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ

Την Παρασκευή, στις 15 Οκτωβρίου 2021, 
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά η 130η 
Γενική Συνέλευση των Ευρωεπιµελητηρίων. 
Μετά την έναρξη των εργασιών από τον 

Πρόεδρο Christoph Leitl, την ιδιαίτερη αναφορά στον εκλιπόντα 
Κωνσταντίνο Μίχαλο και την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη 
µνήµη του,  ο Πρόεδρος των Ευρωεπιµελητηρίων και όλοι 
οι συµµετέχοντες στη ΓΣ ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο έργο 
του νέου Προέδρου της K.E.E.E. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στην 
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας, 
στην πρόθεση του να συµβάλει η K.E.E.E.  στην προώθηση 
µεταρρυθµίσεων και στοχευµένων πολιτικών, µε στόχο 
τη µετάβαση σε ένα ανθεκτικό µοντέλο ανάπτυξης, στην 
ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών απέναντι στο αυξηµένο κόστος της ενέργειας, 
καθώς και  στη δικτύωση και τη συνεργασία µε όλα τα µέλη 
των Ευρωεπιµελητηρίων, προκειµένου να ενισχυθεί η φωνή 
του επιχειρηµατικού κόσµου στην Ευρώπη. 

Πρόεδρος της EUROCHAMBRES για τη θητεία 2022-
2023 εξελέγη ο κ. Luc  Frieden από το Λουξεµβούργο 
ενώ επανεξελέγησαν Αναπληρωτές Πρόεδροι οι : κ. 
Ian Talbot (Ιρλανδία ), κ. Stephan Muchler (Σουηδία ), 

κ.  Vladimir Dlouhy (Τσεχία ). Επίσης ψηφίστηκε το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για το 2022, µε τη συµµετοχή του 
νέου Προέδρου της K.E.E.E. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ο 
κ. Frieden, Πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου του 
Λουξεµβούργου, θα αναλάβει το ρόλο την 1η Ιανουαρίου από 
τον σηµερινό Πρόεδρο της EUROCHAMBRES, Christoph Leitl.

Είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου πολλών 
εταιρειών και οργανισµών και ασκεί το επάγγελµα 
του δικηγόρου. Από το 1998 έως το 2013, διετέλεσε 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και Υπουργός Οικονοµικών 
του Λουξεµβούργου. Υπήρξε µέλος του Eurogroup 
και του Συµβουλίου Υπουργών Ecofin και προήδρευσε 
των Ετήσιων Συνεδριάσεων του 2013 της Παγκόσµιας 
Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 
Αποφοίτησε νοµικά από το Πανεπιστήµιο του Παρισιού 
1 Σορβόννη, το Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ και τη 
Νοµική Σχολή του Χάρβαρντ.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος Leitl εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του 
για τον διάδοχό του: «Ο Luc Frieden θα αναλάβει τη στιγµή 
που η οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης θα αρχίσει να 
παίρνει δυναµική και η EUROCHAMBRES θα διαδραµατίσει 

Πρόεδρος  για τη θητεία 2022-2023 εξελέγη 
ο κ. Luc  Frieden από το Λουξεµβούργο

ζωτικό ρόλο στη συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ 
για τη διατήρηση αυτής της θετικής τροχιάς. ∆εδοµένης 
της επιχειρηµατικής οξυδέρκειας, της πολιτικής εµπειρίας 
και των διεθνών προοπτικών του Luc, είµαι βέβαιος ότι το 
ευρωπαϊκό δίκτυο επιµελητηρίων θα εκπληρώσει αυτή την 
ευθύνη σε µεγάλο βαθµό».

Ο κ. Frieden παρουσίασε τις προτεραιότητές του στα µέλη 
του EUROCHAMBRES: «Η ανάκαµψη µετά την πανδηµία 
είναι κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις και 
το επιµελητηριακό µας δίκτυο. Η αποκατάσταση και η 
εµβάθυνση αυτής της ενιαίας αγοράς θα είναι βασικό 
στοιχείο για την επανεκκίνηση της ευηµερίας και της 
ανθεκτικότητας. Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µας 
στη συζήτηση για την πολιτική θα είναι απαραίτητη για να 
βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις να οδηγήσουν τη δίδυµη 
πράσινη και ψηφιακή µετάβαση και να αποκτήσουν 
ασφαλείς δεξιότητες κατάλληλες για το µέλλον». 

Ο κ. Frieden τόνισε επίσης τη σηµασία της εµπορικής ατζέντας 
της ΕΕ:   «Η EUROCHAMBRES πρέπει να προωθεί ενεργά τις 
ελεύθερες και δίκαιες διεθνείς εµπορικές σχέσεις µε τις 
υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και µε τους 
σηµαντικότερους οικονοµικούς παράγοντες όπως οι Ηνωµένες 
Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία».

EUROCHAMBRES





ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ε∆ΩΣΕ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τι ζήτησε ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων

1818 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο της 

85ης ∆ΕΘ, τίµησε µε την παρουσία του ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι για πρώτη φορά Πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» σε 

µία τέτοια εκδήλωση, κάτι που σηµείωσε και ο Πρόεδρος 

της Κ.Ε.Ε.Ε. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

«Μπορώ να σας πω µε απόλυτη βεβαιότητα ότι βρισκόµαστε 
στην αρχή ενός µεγάλου, σηµαντικού αναπτυξιακού κύκλου 
για τη χώρα µας,» δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τον 

χαιρετισµό του, µε τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. να υπογραµµίζει 

τα θετικά σηµεία των πολιτικών της κυβέρνησης αλλά και την 

ανάγκη να υπάρξουν στοχευµένα µέτρα για την στήριξη των 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί από τις συνέπειες της 

πανδηµίας και απειλούνται από τις επερχόµενες ανατιµήσεις.

Στη ΓΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. παραβρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, 

Α. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης, 

ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης Κ. Τσιάρας, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονοµικών Θ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός 

∆ικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 

βουλευτής Α. Χαρίτσης, ο εκπρόσωπος του Κινήµατος 

Αλλαγής βουλευτής Μ. Κατρίνης, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ 

βουλευτής Γ. ∆ελλής, ο βουλευτής της Ν∆ Σ. Σιµόπουλος, ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας, 

καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και φορέων. 

Στον χαιρετισµό του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 

Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα αισιόδοξα µηνύµατα για 

τη µελλοντική πορεία της ελληνικής οικονοµίας, εστίασε στη 

βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, µίλησε για την κρίση του 

εισαγόµενου πληθωρισµού αλλά και για τη γόνιµη συνεργασία 

του µε τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., που έχει ως αποτέλεσµα 

τη λήψη αποφάσεων που στηρίζουν το επιχειρείν και τον 

επιµελητηριακό θεσµό.

Από την πλευρά του ο υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος 

Τσιάρας υπογράµµισε τη σηµασία που έχει η ταχύτερη 

απονοµή δικαιοσύνης στη δηµιουργία ενός καλύτερου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τονίζοντας τη βαρύτητα που 

δίνει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο υπουργός 

Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 

προανήγγειλε προγράµµατα που θα βοηθήσουν στον 

ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων και αναφέρθηκε 

στη στήριξη που θα προσφέρουν στο επιχειρείν 270.000 

ψηφιακές υπογραφές. 

Εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής κ. Αλέξης Χαρίτσης 

µίλησε για τους κινδύνους από τους οποίους απειλούνται 

κοινωνία και επιχειρήσεις λόγω του κύµατος ανατιµήσεων και 

τόνισε την ανάγκη ρύθµισης του ιδιωτικού χρέους αλλά και 

της τόνωσης της ρευστότητας, υπογραµµίζοντας παράλληλα 

ότι το ζητούµενο είναι να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη για 

όλους. Ο βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλης 

Κατρίνης εστίασε στη δύσκολη θέση που βρίσκονται σήµερα οι 

ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισµό. 

Τέλος, τοποθετήσεις για το σήµερα και το αύριο του ελληνικού 

επιχειρείν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε., 

έκαναν πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιµελητήριων.

Μεταξύ των προτάσεων της επιµελητηριακής κοινότητας 

που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., περιλαµβάνονται η 

δραστική µείωση των οφειλών που δηµιουργήθηκαν µέσα 

στην πανδηµία, η ενίσχυση των επιχειρήσεων µε πόρους 

από το Ταµείο Ανάκαµψης, κίνητρα που θα διευκολύνουν τον 

ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων, χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

και ευκολότερη πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισµό, 

περαιτέρω µείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών καθώς 

και ενίσχυση των µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων στις 

περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αύξησης 

των εµβολιασµών, κάτι που θα συµβάλει στην προστασία της 

δηµόσιας υγείας αλλά και της επιχειρηµατικότητας. Στην 

έναρξη της ΓΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη 

µνήµη του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου.



Η Alpha Bank, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, αποφάσισε να προβεί στη 
δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση των Μονάδων υγείας σε 13 ελληνικά νησιά, μέσω του 
Προγράμματος «Μαζί, με στόχο την υγεία». Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».
Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νησιά, προσφέροντας
ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό στα τοπικά ιατρεία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και το αίσθημα
ασφαλείας των κατοίκων, όσον αφορά σε θέματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία» ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 από το νησί της Τήλου. Ακολούθησαν η Κάσος, 
οι Λειψοί και η Νίσυρος. Κατά το έτος 2015, στο Πρόγραμμα συμμετείχαν τα νησιά της Αστυπάλαιας, της Καλύμνου, της 
Καρπάθου, της Κω, της Λέρου, της Πάτμου, της Σύμης και της Χάλκης. Το κοινωνικό Πρόγραμμα της Τράπεζας διευρύνθηκε

το 2016 με τη συμμετοχή 8 νέων νησιών: Άνδρος, Θάσος, Ικαρία, Κύθνος, Σάμος, Τήνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι. Το 2017, 
το Πρόγραμμα επισκέφθηκε την Αμοργό, την Ανάφη, την Ίο, την Κέα, τη Λέσβο, τη Μήλο, τη Νάξο, τη Σέριφο, τη Σίφνο, τη 
Σκιάθο, τη Σύρο και τη Σχοινούσα. Το Πρόγραμμα συνεχίστηκε και το 2018, με παραδόσεις ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού 
στη Λήμνο, στη Χίο, στη Ρόδο, στη Σαμοθράκη, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στη Δονούσα, στη Θύμαινα, στη Σκύρο και 
στο Καστελλόριζο. Το 2019 το Πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία» συνεχίστηκε με 9 νέα νησιά: Άγ. Ευστράτιος,
Άγ. Νικόλαος Κρήτης, Αλόννησος, Θηρασιά, Κίμωλος, Κύθηρα, Πόρος, Ύδρα, Ψαρά. Το 2020, το Πρόγραμμα επισκέφθηκε
το Αγαθονήσι, τη Γαύδο, τα Κουφονήσια, τις Οινούσσες, το Ρέθυμνο, τη Σίκινο, τη Σκόπελο, τις Σπέτσες και τα Χανιά.

Το 2021, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι Αρκιοί, η Ελαφόνησος, η Ζάκυνθος, η Ηρακλειά, το Ηράκλειο, η Ιθάκη, η Κέρκυρα,
η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, το Μεγανήσι, η Μύκονος, οι Παξοί και η Σαντορίνη.

Μαζί, με στόχο την υγεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
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40+1 ΧΡΟΝΙΑ Κ.Ε.Ε.Ε.: 
ΜΕ ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΟΝΙΜΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Με συµµετοχή ρεκόρ, κα-
θώς έδωσαν το παρών 
εκπρόσωποι 57 εκ των 59 Επι-
µελητηρίων όλης της χώρας, 
ολοκληρώθηκε η Γενική 

Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Ε.Ε.), το διήµερο 26 και 27 Νοεµβρίου 2021 στην 
Αθήνα,  µε τη συµµετοχή, επίσης, πληθώρας πολιτικών 
εκπροσώπων.

Στις εργασίες της Κ.Ε.Ε.Ε. συµµετείχαν, µεταξύ άλλων,  
ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Γιάννης Τσακίρης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών 
κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο 
Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννης 
Σµυρλής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Αλέξης Τσίπρας, 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Χαρίτσης, ο Βουλευτής του 
ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Μιχάλης Κατρίνης (µέσω τηλεδιάσκεψης), 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γιώργος Καββαθάς κ.α.

Η Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε «40+1» 
χρόνια από τη σύσταση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων και αποτέλεσε για τους εκπροσώπους 
του επιχειρηµατικού και επαγγελµατικού κλάδου 
της χώρας ευκαιρία γόνιµου διαλόγου, επί των 
ανοιχτών ζητηµάτων της επιχειρηµατικότητας, ενώ 
έτυχε σηµαντικών ανακοινώσεων από πλευράς της 
πολιτικής ηγεσίας.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε µε την προβολή στην 
κατάµεστη αίθουσα ενός αφιερώµατος στη µνήµη του τ. 
Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Στο καλωσόρισµά του, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. 
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, απευθύνθηκε προς τα 
µέλη της Γενικής Συνέλευσης τονίζοντας ότι τα 
Επιµελητήρια «είναι ο πιο ισχυρός σύµµαχος όλων των 
επιχειρήσεων και ο µεγαλύτερος θεσµικός φορέας της 
χώρας», επισηµαίνοντας, ωστόσο, τις προκλήσεις της 
ψηφιακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των σύγχρονων 
δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων, του Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ, 
µακριά από µικροπολιτικές σκοπιµότητες.

ΟΙ 12 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ακολούθησε ενηµέρωση για θέµατα της Επιµελητηριακής 
Νοµοθεσίας, πολλά από τα οποία κατάφεραν να 
επιλυθούν µε την ανάληψη της ηγεσίας από τον κ. 
Χατζηθεοδοσίου, µόλις τον περασµένο Σεπτέµβριο.

Ειδικότερα, δροµολογήθηκαν έξι τροπολογίες σχετικά 
µε τη λειτουργία των Επιµελητηρίων, µε την αγαστή 
συνεργασία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τις οποίες ανέλυσε ο Πρόεδρος της 
Κ.Ε.Ε.Ε.. Ακόµα, στάθηκε στα θέµατα που εκκρεµούν, 
όπως η παράταση της θητείας των προέδρων για ένα 
χρόνο κ.α., ενώ ανέπτυξε τις προτεραιότητες της νέας 
∆ιοίκησης για το επόµενο διάστηµα, µέσα από 12 στόχους, 
όπως η  ανανέωση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. η υπηρεσία 
back office, η συµµετοχή των επιµελητηρίων σε εκθέσεις 
του εξωτερικού, οι 13 εκδηλώσεις των περιφερειακών 
επιµελητηριακών συµβουλίων, η φιλοξενία της Γενικής 
Συνέλευσης των Eurochambers, κ.α. « Ένα σχέδιο που 
µπορεί να εµπλουτιστεί µέσα από την ανοιχτή πρόσκληση 
για προτάσεις που απευθύνουµε προς όλους» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ



Α. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ : «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.»

Στη συνέχεια, τις εργασίες χαιρέτισε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε, αρχικά, στη µεγάλη απώλεια του 
Κωνσταντίνου Μίχαλου. Πάντοτε συγκεκριµένος, ο κ. 
Γεωργιάδης στάθηκε στην εξέλιξη της πανδηµίας και 
ευχαρίστησε για την καλή συνεργασία που είχε και έχει µε 
το σύνολο της επιχειρηµατικής κοινότητας. Αναφέρθηκε 
στα θέµατα που τέθηκαν εκ µέρους των επιµελητηρίων, 
η λύση των οποίων έχει επιτευχθεί ή ήδη δροµολογηθεί, 
τονίζοντας  ότι «προτεραιότητα του Υπουργείου είναι ο 
εκσυγχρονισµός και η επέκταση του Γ.Ε.ΜΗ». 

Ο κ. Γεωργιάδης, βασιζόµενος σε στοιχεία, τόνισε την 
υπευθυνότητα µε την οποία τόσο η εστίαση, όσο και 
το εµπόριο εν γένει, έχει τηρήσει τα µέτρα προστασίας 
του κοινού, ευχαριστώντας για την στήριξή τους στην 
προώθηση του εµβολιασµού και ανέφερε ότι προσδοκά 
σε µια καλή εορταστική περίοδο. «Στόχος είναι η αγορά 
να λειτουργήσει κανονικά, µε ανοικτά και χαρούµενα 
καταστήµατα και γιατί όχι µε καλούς τζίρους» είπε. 
Έκλεισε, µεταφέροντας τις ευχές του Πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και τις προσωπικές του για  
«καλή θητεία» στη νέα διοίκηση. «Να καταφέρετε να 
αναδείξετε περαιτέρω την Κ.Ε.Ε.Ε., να δώσετε την 
σκυτάλη στον επόµενο και να έχετε αφήσει πίσω σας 
κάτι καλύτερο από τον προηγούµενο».

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: «ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ, 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Τον λόγο έλαβε, αµέσως µετά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος ανέλυσε 
το σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ και του προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητας (ύψους 4 εκατ. ευρώ για τις ΜµΕ), 
καθώς επίσης, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στη µείωση 
της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων στις νέες 
δράσεις. «Στις νέες δράσεις, θα αποφύγουµε τις κλαδικές 
προσκλήσεις, θα είµαστε περισσότεροι εστιασµένοι στο 
θεµατικό κοµµάτι, έτσι όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, γιατί το νέο ΕΣΠΑ αφορά µια ψηφιακή, πράσινη 
και βιώσιµη επιχείρηση», όπως είπε χαρακτηριστικά.
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Ακολούθησε η έγκριση των πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. που πραγµατοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη (11.09.2021) και η έγκριση του 
Προϋπολογισµού της Κ.Ε.Ε.Ε. έτους 2022, µε εισηγητή 
τον κ. Ιωάννη Βουτσινά, Οικονοµικό Επόπτη της Κ.Ε.Ε.Ε..

Ι. ΣΜΥΡΛΗΣ: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ»

Στο βήµα ανέβηκε ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου 
Εξωτερικών κ. Ιωάννης Σµυρλής, ο οποίος ανέπτυξε 
το συντονιστικό ρόλο που διαδραµατίζει το Υπουργείο 
Εξωτερικών ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους 
λοιπούς φορείς εξωστρέφειας της χώρας.

«Είναι κεντρική µας προτεραιότητα η ανάπτυξη της 
οικονοµικής διπλωµατίας» ανέφερε και στη συνέχεια 
περιέγραψε το πρώτο εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας.

«Περιλαµβάνει τις προτάσεις των Πρεσβειών µας, 
το επιχειρησιακό σχέδιο του Enterprise Greece, 
τα νέα εργαλεία του ΟΑΕΠ, τις συνέργειες µε τα 
συναρµόδια Υπουργεία κ.α.», είπε, ευχαριστώντας 
τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης για τη συµµετοχή 
τους. Τέλος, ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται το Εθνικό 

Συµβούλιο Εξωστρέφειας, στο οποίο βαρύνοντα ρόλο 
διαδραµατίζει η Κ.Ε.Ε.Ε..

Η άριστη διοργάνωση της πρώτης ηµέρας, ολοκληρώθηκε, 
µε δύο κύκλους συζητήσεων, που έλαβαν χώρα για 
πρώτη φορά και ενθουσίασαν τα µέλη της Κ.Ε.Ε.Ε., 
µε συντονιστές τους δηµοσιογράφους κκ. Βαγγέλη 
Γιακουµή και Νίκο Υποφάντη, µε τη συµµετοχή Προέδρων 
Επιµελητηρίων, καθώς και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) κ. Γιώργου Πιτσιλή και 
του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, αντίστοιχα.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε µε δείπνο στο 
Baraonda, το οποίο τίµησε µε την παρουσία του ο 
Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τη δεύτερη ηµέρα, Σάββατο, 27 Νοεµβρίου 2021, 
προβλήθηκε αφιέρωµα στα 40+1 χρόνια της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, µέσω του οποίου 
αποτυπώθηκαν οι σηµαντικότεροι σταθµοί των τεσσάρων 
δεκαετιών λειτουργίας της.

Τις εργασίες άνοιξε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο οποίος αναφέρθηκε στον ανοικτό 
διάλογο,  στην ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων µε 

την επιχειρηµατική κοινότητα. «Μαζί εµείς και εσείς, 
περάσαµε πολύ µεγάλες κρίσεις κατά το βέλτιστο 
δυνατό τρόπο. Η πολιτεία διέθεσε 43,3 εκατ. ευρώ για 
να χτίσει ένα δίκτυ ασφαλείας πάνω από επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά. ∆ιοχετεύτηκαν σωστά; Και πάλι θα 
απαντήσω θετικά» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επεξηγώντας 
µε στοιχεία και επιχειρήµατα τις θέσεις του. 
Το υγειονοµικό πεδίο και το πεδίο της ενέργειας 
είναι για τον κ. Σταϊκούρα, οι δύο βασικές «πληγές» 
της τρέχουσας περιόδου. «Το κρίσιµο είναι να 
δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για την επόµενη 
µέρα, γι` αυτό επικεντρωνόµαστε στη φορολογική 
πολιτική και τη ρευστότητα» είπε. «Να δηµιουργήσουµε 
τις προϋποθέσεις για να επενδύσετε»! ∆εσµεύτηκε 
για άριστη συνεργασία, αξιοποίηση όλων των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων, ενίσχυση της απασχόλησης 
και της κοινωνικής συνοχής.

Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου  τοποθετήθηκε µε θέµα  την  
«Αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονοµίας 
- Παραγωγικές επενδύσεις - Εξωστρέφεια».

«Η συνάντηση αυτή πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη 
περίοδο για την αγορά και τις επιχειρήσεις, αλλά και για 
την ελληνική κοινωνία», είπε, και έκανε αναφορά στις 
επιπτώσεις της πανδηµίας, στα θετικά στοιχεία του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, σηµειώνοντας πως «µέχρι στιγµής έχουµε 
τη διαβεβαίωση εκ µέρους της κυβέρνησης, ότι δεν θα 
έχουµε περιορισµούς, όπως αυτούς που ίσχυσαν τον 
περασµένο χειµώνα. Ωστόσο, τα προβλήµατα παραµένουν 
και ζητούν λύσεις. Χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν 
να πνιγούν στα χρέη, που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια 
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της πανδηµίας. Και από αυτές, πάνω από 8 στις 10, δεν 
έχουν καµία πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό.  Ειδικά 
για τις µικρές επιχειρήσεις των κλάδων που ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους ή υπολειτούργησαν µε κρατική εντολή, 
η έλλειψη ρευστότητας εξακολουθεί να είναι ασφυκτική. 
Σαν να µην έφτανε η πανδηµία, έχουµε να αντιµετωπίσουµε 
και το διεθνές κύµα ανατιµήσεων, το οποίο ψαλιδίζει το 
διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών και επιβαρύνει 
σοβαρά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ειδικά 
στην ενέργεια, µέσα σε µια χρονιά είχαµε αύξηση 132% στο 
κόστος του φυσικού αερίου, 46% στο πετρέλαιο θέρµανσης 
ενώ υπάρχουν επιχειρηµατίες που είδαν το λογαριασµό 
του ηλεκτρικού ρεύµατος να έχει τριπλασιαστεί.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι απαραίτητο να διατηρηθούν 
οι υφιστάµενες και να υπάρξουν νέες παρεµβάσεις στήριξης. 
Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διατηρήσει ένα επαρκές 
δίχτυ προστασίας για τις επιχειρήσεις και ειδικά, για τις 
πιο ευάλωτες. Ένα άκρως απαραίτητο µέτρο, που έχουµε 
ζητήσει ήδη, είναι η µετάθεση της έναρξης αποπληρωµής 
της ενίσχυσης που έλαβαν οι επιχειρήσεις, µέσω της 
επιστρεπτέας προκαταβολής. Αναµένουµε το αίτηµα αυτό 
να γίνει δεκτό, προκειµένου να δώσει µια ανάσα στην 
αγορά» είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Επιπροσθέτως, επεσήµανε το κύµα ακρίβειας και τα 
µέτρα που έχει καταθέσει η Κ.Ε.Ε.Ε., όπως η µείωση 
του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης, η µη 
επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αύξηση 
της τιµής της ενέργειας, η κατάργηση του ΕΦΚ στον 
καφέ και οι  φοροελαφρύνσεις, όπως η κατάργηση 
του τέλους επιτηδεύµατος.

«Ο τρόπος µε τον οποίο θα διαχειριστούµε τις προκλήσεις 
του σήµερα, θα κρίνει σε µεγάλο βαθµό και τις προοπτικές 
της επόµενης µέρας» τόνισε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε.. 
«Θα µας επιτρέψει να στηρίξουµε την επανεκκίνηση 
και την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, σε πιο 
ισχυρές βάσεις. Να προχωρήσουµε, χωρίς να “σέρνουµε” 

βαρίδια και προβλήµατα, που δεν αντιµετωπίστηκαν στον 
κατάλληλο χρόνο.  Είναι σηµαντικό το ότι έχουµε ως χώρα 
εξασφαλίσει σηµαντικούς αναπτυξιακούς πόρους για τα 
επόµενα χρόνια, µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και του 
ΕΣΠΑ.  Ωστόσο, το ζητούµενο δεν είναι να πετύχουµε 
υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, για µια περίοδο µερικών ετών.  
Το µεγάλο στοίχηµα είναι η µετάβαση σε ένα σύγχρονο 
παραγωγικό µοντέλο. Είναι η κινητοποίηση του συνόλου 
των παραγωγικών δυνάµεων και των πλεονεκτηµάτων της 
χώρας. Είναι ο εκσυγχρονισµός και η ενδυνάµωση όλων 
των επιχειρήσεων, ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν, 
στο σύγχρονο δυναµικό και απαιτητικό περιβάλλον. Ένα 
περιβάλλον που επιβάλλει την επιτάχυνση του ψηφιακού 
τους µετασχηµατισµού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειάς τους».

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στη συνέχεια της οµιλίας του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
αναφέρθηκε σε συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, µέτρα 
και παρεµβάσεις. «Ως Επιµελητηριακή Κοινότητα έχουµε 
διατυπώσει συγκεκριµένες θέσεις και προτάσεις και 
τις έχουµε γνωστοποιήσει τόσο στην κυβέρνηση, όσο 
και στα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Πάγιο αίτηµά µας, 
είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του προβλήµατος του 
χρέους που συσσώρευσαν οι επιχειρήσεις, στη διάρκεια 
της πανδηµίας. Παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί ως 
τώρα, ένα πολύ µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων 

αντιµετωπίζει και πάλι τεράστιες δυσκολίες να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η λύση, την 
οποία έχουµε προτείνει είναι η διαγραφή µέρους 
των οφειλών που δηµιουργήθηκαν την περίοδο της 
πανδηµίας. Λύση, η οποία πρέπει να διεκδικηθεί και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα ίδια προβλήµατα και 
τους ίδιους κινδύνους αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εναλλακτικά, θα πρέπει 
να υπάρξει αύξηση του αριθµού των δόσεων. Σε 
διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος 200.000 
επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε κλείσιµο.

Ζητάµε, επίσης, διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση. Ένα σηµαντικό µέρος 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης θα 
κατευθυνθεί στις επιχειρήσεις µέσω των τραπεζών. Αν 
συνεχιστεί το σηµερινό καθεστώς του αποκλεισµού των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το αποτέλεσµα θα είναι 
καταστροφικό και για τις ίδιες και για την οικονοµία» 
είπε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε.. «Ζητάµε, όµως, και από 
τις τράπεζες να προσαρµόσουν την προσέγγισή τους. Να 
σχεδιάσουν κατάλληλες λύσεις, µε βάση τα µεγέθη και τις 
ανάγκες των µικρότερων επιχειρήσεων και τις προοπτικές 
κάθε κλάδου. Ως προς τη στρατηγική αξιοποίηση των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης:

• Θεωρούµε ότι πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις 
για την επέκταση της παραγωγής, σε όλους τους 
τοµείς: από τον πρωτογενή τοµέα, τη βιοµηχανία 
και τη βιοτεχνία µέχρι τις υπηρεσίες.

• Πρέπει να ενθαρρύνει τη δηµιουργία νέων 
επιχειρηµατικών σχηµατισµών, για την ενδυνάµωση 
των επιχειρήσεων.

• Πρέπει να ενθαρρύνει την ψηφιοποίηση, ειδικά 
των µικρότερων επιχειρήσεων, µε ειδικά κίνητρα 
και ενισχύσεις.

• Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση της 
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών.

• Με ενίσχυση των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη
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• Με στενότερη διασύνδεση ανάµεσα σε επιστηµονικά 
και ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, κράτος 
και επιχειρήσεις.

• Με τη δηµιουργία περιφερειακών συνεργατικών 
σχηµατισµών,  γ ια την προώθηση της 
εφαρµοσµένης έρευνας και της καινοτοµίας 
στις επιχειρήσεις.

• Με µέτρα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµα-
τικότητας. Με περισσότερα κεφάλαια και 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, για νεοφυείς και 
υφιστάµενες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 
καινοτόµες ιδέες.

Χρειάζεται, επίσης, σοβαρή επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναµικό της χώρας. Στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, 
ώστε να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
αλλά και για να διασφαλίσουµε ότι η µετάβαση στην 
ψηφιακή και πράσινη οικονοµία δεν θα αφήσει ανθρώπους 
στο περιθώριο. Σε αυτό το στόχο πρέπει να ενώσουµε τις 
δυνάµεις µας: Πολιτεία, κοινωνικοί εταίροι και φορείς της 
αγοράς. Να αναβαθµίσουµε το σύστηµα Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να δηµιουργήσουµε σύγχρονα 
προγράµµατα µαθητείας και πρακτικής άσκησης. Να 
προσπαθήσουµε να εντάξουµε νέα γνωστικά αντικείµενα 
και προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα».
Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στο Ταµείο 
Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ. «Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να 
συνεχιστούν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για ένα 
πιο φιλικό και προβλέψιµο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

• Με εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας και 
απλοποίηση διαδικασιών, ειδικά σε θέµατα 
αδειοδότησης επιχειρήσεων, καταχώρισης 
ιδιοκτησίας κ.ά.

• Με τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του 
ψηφιακού µετασχηµατισµού της δηµόσιας 
διοίκησης, για την αναβάθµιση των υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Με περαιτέρω µείωση της φορολογίας και των 
ασφαλιστικών εισφορών.

• Με µέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
απονοµής δικαιοσύνης.

Εµείς, ως Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
θα συνεχίσουµε να είµαστε στην πρώτη γραµµή 
αυτής της µάχης. Πιο ουσιαστικά και δυναµικά από 
ποτέ.  Συνεχίζουµε να εκπροσωπούµε τα µέλη µας 
σε όλη την Ελλάδα. Να µεταφέρουµε τη φωνή και τις 
αγωνίες τους. Να στηρίζουµε τη δραστηριότητά τους, 
µε νέες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες. Συνεχίζουµε να 
διατυπώνουµε τεκµηριωµένες προτάσεις, ως θεσµικός 
σύµβουλος της Πολιτείας. Να επιδιώκουµε το διάλογο 
και τη συνεργασία, µε στόχο την εξεύρεση λύσεων.

Τα Επιµελητήρια είναι εδώ και συνεχίζουν να εργάζονται, 
προκειµένου η επιχειρηµατικότητα να µπορέσει να 
αντέξει και να ανθίσει, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας 
και να οδηγήσει την ελληνική οικονοµία σε µία νέα 
εποχή. ∆ύναµή µας η ενότητά µας!» κατέληξε ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Κριτική στην κυβέρνηση ότι «αναµασά οικονοµικές συνταγές 
του παρελθόντος που απέτυχαν και µας οδήγησαν σε 
πτώχευση, αντί να συµµετέχει στην παγκόσµια συζήτηση που 
αναπτύσσεται για αλλαγή παραδείγµατος, για µια νέα οικονοµική 
πολιτική που θα έχει στόχο τη µείωση των ανισοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη και δίκαιη 

ανάπτυξη που θα συµπεριλαµβάνει όλους, ΜµΕ, εργαζόµενους, 
αυτοαπασχολούµενους, αγρότες» άσκησε ο κ. Αλέξης Τσίπρας, 
απευθύνοντας χαιρετισµό στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ µίλησε για τις προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης και 
της «διπλής πανδηµίας» του κορονοϊού και της ακρίβειας, 
υποστηρίζοντας ότι δεν µπορείς να επαναλαµβάνεις την 
ίδια συνταγή και να αναµένεις διαφορετικά αποτελέσµατα. 
«Χωρίς αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, χωρίς να δίνουµε 
σηµασία στην εγχώρια παραγόµενη αξία, χωρίς βιοµηχανική 
πολιτική, χωρίς να πιστέψουµε στην παραγωγική δυναµική 
των ΜµΕ, υποτιµώντας την αξία της εργασίας, δεν µπορούµε 
να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στο άµεσο µέλλον», είπε. 
Καταλόγισε στην κυβέρνηση προσπάθεια ωραιοποίησης της 
οικονοµικής πραγµατικότητας, σχολιάζοντας παράλληλα ότι 
«κάθε φορά που µια κρίση κορυφώνεται, είτε της ακρίβειας 
είτε της πανδηµίας, µιλά για παροδικά φαινόµενα που θα 
περάσουν σε λίγους µήνες». «∆υστυχώς, όµως, για την 
ελληνική κοινωνία και οικονοµία στην πανδηµία έχει, ήδη, 
διαψευστεί», υποστήριξε.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Τη διάθεση 376.500 ψηφιακών υπογραφών εντός 
Ιανουαρίου σε στοχευµένες επαγγελµατικές οµάδες, 
όπως διαχειριστές επιχειρήσεων, λογιστές, δικηγόρους, 
συµβολαιογράφους ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης µιλώντας στην 
γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
(ΚΕΕ). Ειδικότερα, από τις 376.500 ψηφιακές υπογραφές 
µέσω της ΚΕΕ οι 270.000 θα διατεθούν σε διαχειριστές 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ



στις 
στιγμές
που 
μετράνεΜαζί 

σου



30

Μαζί σου στις στιγμές
που μετράνε

ίων Ελλάδας.Στην επιχειρήσεων, οι 60.000 σε λογιστές, οι 
43.500 σε δικηγόρους και οι 3.000 σε συµβολαιογράφους.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήµανε ότι «µέσω του gov.gr θα 
λειτουργήσουµε µια πλατφόρµα όπου αποµακρυσµένα µέσω 
βίντεο θα µπορούν να µοιράζονται αυτές οι υπογραφές. Αυτό 
το κάνουµε σε συνεργασία µε το ΚΕΕ κι εντάσσεται σε µια 
ευρύτερη στρατηγική περί ψηφιακών υπογραφών». Τόνισε 
ότι στις 376.500 θα προστεθούν άλλες 150.000 ψηφιακές 
υπογραφές προς δηµόσιους υπαλλήλους- οι οποίες έχουν 
ήδη αρχίσει να δίνονται-, 30.000 προς µηχανικούς µέλη του 
ΤΕΕ και 100.000 προς τους πολίτες. «Μιλάµε για 656.500 
ψηφιακές υπογραφές που θα δοθούν δωρεάν εντός του 
2022. Αυτή η είναι µια τεράστια αλλαγή, προσθήκη σε αυτές 
τις υπηρεσίες ταυτοποίησης του πολίτη στην αποµακρυσµένη 
εξυπηρέτησή του από το κράτος κι όχι µόνο».

Ο κ. Πιερρακάκης σηµείωσε ότι «πρόκειται για ένα έργο 
που είχαµε ξεκινήσει µε τον αείµνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο 
και συνεχίζουµε µε τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου»,
ενώ έκανε λόγο για ένα έργο που σχεδιάζεται κι αφορά 
ψηφιακές ενισχύσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, «το 
οποίο θα δώσει εργαλεία στους επιχειρηµατίες για να 
µπορούν να πάρουν απλά ψηφιακά εργαλεία τα οποία 
θα βοηθήσουν στην καθηµερινότητα της επιχείρησης. Κι 
αυτό θα είναι έτοιµο στις αρχές του 2022».

Ο κ. Πιερρακάκης µίλησε για αναβάθµιση των ψηφιακών 
υπηρεσιών του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). «Το 
ΓΕΜΗ είναι ένα υπερόπλο που δεν έχουµε αξιοποιήσει στο 
πλαίσιο που µπορούµε. ∆έσµευσή µας είναι ότι θα στηρίξουµε 
την προσπάθεια αναβάθµισης του ΓΕΜΗ στον απόλυτο βαθµό 
και σε συνεργασία µαζί σας». Συµπλήρωσε ότι µικρά έργα, 

όπως γνήσιο υπογραφής, άυλη συνταγογράφηση έχουν 
τεράστια προστιθέµενη αξία στην καθηµερινότητα γιατί 
αποτελούν πολιτικά εργαλεία, «τα οποία έρχονται να βοηθήσουν, 
µειώνοντας τις ανισότητες για όλους εκείνους που δεν είχαν 
το χρόνο να περιµένουν στις ουρές του ∆ηµοσίου, βοηθάνε τα 
άτοµα µε αναπηρία, τον εργαζόµενο γονιό, τον απόδηµο Έλληνα 
αλλά και τον επιχειρηµατία που δεν έχει χρόνο να χάσει».

Κλείνοντας ο υπουργός υπογράµµισε ότι «το ταµείο 
Ανάκαµψης περιλαµβάνει κονδύλια και µαζί µε τα µικρά 
έργα µάς δίνει την πλήρη δυνατότητα της αλλαγής του 
παραγωγικού µοντέλου στην πράξη».

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: ΕΝΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) απηύθυνε χαιρετισµό και ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Όπως 
σηµείωσε, βασικό πρόβληµα της Ελλάδας, εδώ και 
µία δεκαετία, ήταν και παραµένει το επενδυτικό κενό. 
Αναφερόµενος στο Ταµείο Ανάκαµψης, επισήµανε πως 
είναι ένα «εργαλείο» για επενδύσεις. Γι’ αυτό και δεν έχει 
χώρο για κάποιον που δεν θέλει να κάνει καινούριες, 
πραγµατικές επενδύσεις. «Συνεπώς, το κλειδί για να 

προχωρήσει αυτό το εργαλείο και να αξιοποιηθεί, µαζικά, 
από τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, είναι να είναι 
ελάχιστα γραφειοκρατικό και να υπάρχει επιλεξιµότητα. Αυτό 
έχει διασφαλιστεί. Ταυτόχρονα, προσπαθούµε, ο µέγιστος 
δυνατός αριθµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων - 
ειδικά οι επιχειρήσεις µε εργαζόµενους, διότι αυτές, λογικά, 
θα κάνουν επενδύσεις – αν δεν έχουν, να αποκτήσουν 
τραπεζικό προφίλ, µέσα στην επόµενη διετία».

Όπως εξήγησε, «για να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ, το 
κλειδί είναι να έχουµε δυναµική και ισχυρή ανάκαµψη. 
Και για να την πετύχουµε, πρέπει να έχουµε και 
δηµοσιονοµική σταθερότητα. Εµείς δεν δεσµευτήκαµε 
στο Μεσοπρόθεσµο σε δηµοσιονοµικούς στόχους, 
άλλος µας δέσµευσε το 2018 για δεκαετίες. Ακόµη, 
όµως, και αν είχαµε δεσµευτεί, η δέσµευση της 
Ελλάδας, δεν είναι, µόνο, προς τους θεσµούς και τις 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η δέσµευση είναι και προς 
τις αγορές. Για τα επόµενα 30 χρόνια θα πρέπει να 
µεταφέρουµε, κάθε έτος, ένα σοβαρό µέρος του χρέους 
µας από τα δάνεια που έχουµε λάβει, από τα Ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
στις αγορές».Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών 
υπογράµµισε πως αυτή η µεταφορά είναι µονόδροµος 
και ότι για να συµβεί, πρέπει να πετυχαίνει η Ελλάδα ήπια 
πρωτογενή πλεονάσµατα. «Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
Όποιος σας λέει ότι κάτι άλλο είναι εφικτό, δεν έχει 
µεγάλη επαφή µε τη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα 
και την πραγµατικότητα γενικότερα» σηµείωσε. Τέλος, 
αναφέρθηκε στη θέσπιση κινήτρων για τις συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων, καλώντας τους παραγωγικούς φορείς 
να συνεργαστούν µε το οικονοµικό επιτελείο για τη 
διαµόρφωση του σχετικού νοµοσχεδίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Τη βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας να τονωθεί, µε 
συγκεκριµένες δράσεις, η αναπτυξιακή δυναµική της Αττικής, 
µέσω κυρίως της ενίσχυσης του επιχειρείν, υπογράµµισε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας τη Γενική 
Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε την ανάγκη για 
ενίσχυση του επιχειρείν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επάνοδο της ανάπτυξης µετά από δύο χρόνια ανυπέρβλητων 
δυσκολιών, επισηµαίνοντας πως «για την Περιφέρεια Αττικής 
τα Επιµελητήρια είναι στρατηγικοί εταίροι, οι πιο πολύτιµοι 
σύµµαχοι στην πορεία µας προς το αύριο». Στη συνέχεια 
διέτρεξε τις βασικές δράσεις της Περιφέρειας µε στόχο 
τη στήριξη των επιχειρηµατιών της Αττικής όλη την περίοδο 
της υγειονοµικής κρίσης.

Επιπλέον, και τις δύο ηµέρες, έγιναν πολλές και 
ουσιαστικές τοποθετήσεις από Προέδρους και µέλη 
της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η παρουσίαση 
του έργου «Αναβάθµιση λειτουργιών της Κ.Ε.Ε.Ε. και 
των Επιµελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» από τον ∆ιευθυντή 
της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΙΜΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.Ε.

Η ηµέρα ολοκληρώθηκε µε γεύµα, στο οποίο κεντρικός 
οµιλητής ήταν ο ∆ήµαρχος Αθηναίων κ. Κώστας 
Μπακογιάννης, τιµώντας  τις εργασίες των Επιµελητηριακών 
για τα 40+1 χρόνια της Κ.Ε.Ε.Ε. και την πρόσκληση που 

του απεύθυνε ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
«To σχέδιο του ∆ήµου Αθηναίων για την ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας γίνεται πράξη µε ορατά και 
απτά αποτελέσµατα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, µπορεί 
και πρέπει να είναι σύµµαχος των επιχειρήσεων. 
Το κλειδί είναι η συνεργασία και η εµπιστοσύνη. Κι 
εµείς αυτό το κατακτούµε µέρα µε τη µέρα», τόνισε 
στον χαιρετισµό του ο κ. Μπακογιάννης. Η Γενική 
Συνέλευση ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 28 Νοεµβρίου 
µε επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης, παρουσία της 
Υπουργού Πολιτισµού κας Λίνας Μενδώνη. Την ξενάγηση 
των µελών της Γενικής Συνέλευσης επιµελήθηκε ο 
Πρόεδρος του Μουσείου, καθηγητής Αρχαιολογίας κ. 
∆ηµήτριος Πατερµαλής.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ
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94η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ

Την ανάγκη της περαιτέρω σύσφιξης των 
επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας 
και Κύπρου και την ευρύτερη συνεργασία 
των επιχειρηµατικών κοινοτήτων των δύο 

χωρών, τόνισε µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. 
και του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στην οµιλία του 
στη ΓΣ του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ) στη Λευκωσία, την Τετάρτη 1/12, 
παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
Νίκου Αναστασιάδη, Υπουργών, της ∆ιοίκησης του ΚΕΒΕ 
και µελών του. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος ως κύριος 
οµιλητής είχε την τιµή να µιλήσει πρώτος στην εκδήλωση, 

αρχικά µετέφερε τους χαιρετισµούς και την στήριξη της 
ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην κυπριακή. 
«Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κοινή ιστορία, κοινή 
γλώσσα, πολιτισµό και αξίες. Είναι δεδοµένη, λοιπόν, 
η φιλία και η αλληλεγγύη. Είναι δεδοµένη η σύµπνοια 
και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα», τόνισε κατά την 
οµιλία του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., ενώ αναφερόµενος 
στις προκλήσεις της εποχής υπογράµµισε την ανάκαµψη 
και επανεκκίνηση των δύο οικονοµιών, µετά από την 
πρωτόγνωρη σε διάρκεια και ένταση υγειονοµική κρίση, 
την προσαρµογή στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που 
δηµιουργεί η ψηφιακή και τεχνολογική επανάσταση, 

Για τη συνεργασία ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων
µίλησε ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία του κ. Ν. Αναστασιάδη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΒΕ



τους κινδύνους από την κλιµατική αλλαγή και βεβαίως 
την προάσπιση των εθνικών συµφερόντων Ελλάδας 
και Κύπρου, απέναντι στη συνεχιζόµενη τουρκική 
επιθετικότητα και αδιαλλαξία.

«Είναι σηµαντικό το ότι οι δύο χώρες, σε πολιτικό επίπεδο, 
παραµένουν απόλυτα συντονισµένες, προκειµένου να 
απαντήσουν στην προκλητικότητα της Τουρκίας, µε 
τρόπο οργανωµένο και συµβατό µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 
Θέλω, αντίστοιχα, να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική 
επιχειρηµατική κοινότητα ήταν και παραµένει πάντα στο 
πλευρό της Κύπρου», συµπλήρωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Άµεσος στόχος των δύο επιχειρηµατικών κοινοτήτων, 
µετά και τις επίσηµες επαφές που είχε ο Πρόεδρος της 
Κ.Ε.Ε.Ε. στην Κύπρο, είναι η δηµιουργία Ελληνο-Κυπριακού 
Επιµελητηρίου, η διεξαγωγή επιχειρηµατικών φόρουµ σε 
Αθήνα και Λευκωσία το αµέσως επόµενο διάστηµα και η 
συνεργασία µεταξύ ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων 
για την περαιτέρω πρόσβαση των ελληνικών στην αγορά της 
Μέσης Ανατολής και των κυπριακών σε αυτή των Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αντιπροσωπεία 
της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελούµενη από τον Πρόεδρο Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου, τον Β΄Αντιπρόεδρο Παύλο Ραβάνη και 

τον Γ.Γ. Παναγιώτη Αγνιάδη, απένειµε τιµητικές πλακέτες 
στον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη και στον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλο 
Αγκαστινιώτη, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης τίµησε 
και την Νατάσα Πηλείδου, Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου 
και Βιοµηχανίας της Κύπρου.

Στις οµιλίες τους ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης αναφέρθηκαν –µεταξύ άλλων- στην παρουσία 
της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Κύπρο, τονίζοντας την σηµασία των 
συνεργειών των δύο επιχειρηµατικών κοινοτήτων, µε 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να εστιάζει 
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περισσότερο στα εθνικά θέµατα και τον Πρόεδρο του 
ΚΕΒΕ στις προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας και στις 
πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη της. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του 
εκλιπόντος Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΟΝΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 

Η αποστολή της Κ.Ε.Ε.Ε., την προηγούµενη ηµέρα 
πραγµατοποίησε συνάντηση εργασίας, µε την ∆ιοίκηση 
του ΚΕΒΕ, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου 
και Βιοµηχανίας της Κύπρου, κας Νατάσας Πηλείδου, και 

του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτοµίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής, κ. Κυριάκου Κόκκινου, κατά την οποία υπήρξε 
κοινή αναγνώριση της ανάγκης δηµιουργίας ενός διµερούς, 
Ελληνο-Κυπριακού Επιµελητηρίου, για το οποίο θα 
εργαστούν οι δύο πλευρές τους επόµενους τρεις µήνες. 
Τέθηκαν, ακόµη, οι βάσεις για τη διοργάνωση επιχειρηµατικών 
φόρουµ – ενός στην Αθήνα και ενός στη Λευκωσία - µε τη 
συµµετοχή ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων, ενώ 
προγραµµατίστηκαν επιπλέον συντονισµένες ενέργειες µε 
στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις, µέσω συνεργασίας µε τις 
κυπριακές, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της Μέσης 
Ανατολής, και αντίστοιχα οι κυπριακές επιχειρήσεις, µέσω 

συνεργασίας µε τις ελληνικές, να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην αγορά των Βαλκανίων. 

Την ίδια ηµέρα η αποστολή της Κ.Ε.Ε.Ε., παραβρέθηκε στην Λεµεσό 
στην ετήσια εκδήλωση βραβείων κυπριακής επιχειρηµατικότητας, 
που διοργανώνει κάθε χρόνο το ΚΕΒΕ. Πέραν των ανωτέρω και 
µε την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ, η αποστολή 
της Κ.Ε.Ε.Ε., επισκέφτηκε τη ∆ερύνεια, ζητώντας να επέµβει 
η Ευρώπη ώστε να λυθεί το θέµα της Αµµοχώστου και οι 
πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους, ενώ κατάθεσε 
στεφάνια στο Μνηµείο Πεσόντων, ένα από σηµαντικότερα 
προσκυνήµατα Τιµής για τον Ελληνισµό της Κύπρου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΒΕ
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ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜµΕ

Στο δεύτερο τρίµηνο του 2021 η χώρα 
µας κατέγραψε ένα πρωτοφανή ρυθµό 
ανάπτυξης που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 
Η αύξηση αυτή στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό 

στην ιδιωτική κατανάλωση και η οποία “χρηµατοδοτήθηκε” 
από τη συσσώρευση αποταµιεύσεων κατά την περίοδο 
των lockdown, ενώ σηµαντική ήταν και η αύξηση των 
εξαγωγών και των εσόδων από τον τουρισµό.

Με άλλα λόγια η χώρα µας επανέρχεται σε τροχιά 
ανάπτυξης. Για να διατηρηθεί όµως η αναπτυξιακή 
αυτή ορµή βασική προϋπόθεση είναι να επαληθευθούν 
οι αισιόδοξες προβλέψεις ότι το 2022 θα τελειώσει 
η πανδηµία και σε αυτό θα συµβάλει καταλυτικά 
η συνέχιση του εµβολιαστικού προγράµµατος. Οι 
χρηµαταγορές δείχνουν να εµπιστεύονται τη χώρα µας 
και τις ακολουθούµενες πολιτικές και να αναγνωρίζουν 
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Στη δυναµική 
αυτή, ανασταλτικά δρα το κύµα ανατιµήσεων που έχει 
εκδηλωθεί στις διεθνείς τιµές των µεταφορών, της 
ενέργειας και των πρώτων υλών που µετακυλίεται 
στα περισσότερα αγαθά δηµιουργώντας ένα κλίµα 
αβεβαιότητας στους καταναλωτές. Το φαινόµενο αυτό όλοι 
πιστεύουµε και ευχόµαστε ότι σύντοµα θα υποχωρήσει 
και θα οµαλοποιηθούν οι τιµές.

Το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων που θα 
εισρεύσουν από τα ευρωπαϊκά ταµεία (Ταµείο Ανάκαµψης) 
είναι έτοιµο προς υλοποίηση και αποτελεί ουσιαστικά 
έναν οικονοµικό και κοινωνικό µετασχηµατισµό της 

χώρας. Ένα µετασχηµατισµό που ήταν αναγκαίος 
γιατί είχαµε «µείνει πίσω» λόγω της ύφεσης κατά τη 
µνηµονιακή περίοδο.

Εδώ και χρόνια µιλάµε για τις ανάγκες που έχει η 
χώρα µας σε έργα υποδοµής, και αναφέροµαι σε 
ώριµα έργα, αλλά κυρίως για ένα µετασχηµατισµό 
της οικονοµίας µας, προκειµένου αυτή να γίνει πιο 
ανταγωνιστική. Μιλάµε για κίνητρα που θα ωθήσουν 
τις επιχειρήσεις σε συνεργασίες και συγχωνεύσεις 
προκειµένου να µεγαλώσει το µέσο µέγεθός τους 
και µέσω οικονοµιών κλίµακας να καταφέρουν να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Με τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές διαπιστώσαµε 
για ακόµη µια φορά την ανάγκη λήψης µέτρων που θα 
αντισταθµίσουν τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, 
θα προστατέψουν το περιβάλλον και προωθήσουν την 
καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
τις οποίες η χώρα µας διαθέτει σε αφθονία. Μιλάµε 
για την ολοκλήρωση του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα και την 
προσαρµογή των επιχειρήσεων στις ανάγκες της 4ης 
βιοµηχανικής επανάστασης. 

Ακούµε για τον εκσυγχρονισµό της αλυσίδας παραγωγής 
γνώσης και για την καλύτερη διασύνδεση της παραγωγής 
µε την εκπαίδευση. Ζητάµε τον εκσυγχρονισµό του τοµέα 
της δηµοσίας υγείας. Μιλάµε για τον εκσυγχρονισµό της 
γεωργικής παραγωγής που θα της επιτρέψει να γίνει πιο 

Του Ιωάννη Μασούτη

Ιωάννης Μασούτης 
Πρόεδρος του ΕΒΕΘ 
και Α’ Αντιπροέδρος της Κεντρικής 
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος

ΑΡΘΡΟ



εξωστρεφής. Θέλουµε ένα εκσυγχρονισµό του τουριστικού 
προϊόντος που θα αγγίζει κι άλλες µορφές τουρισµού 
όχι µόνο «του ήλιου και τη θάλασσας» όπως λέγεται. 

Η κρίση του COVID-19 ήρθε να υπογραµµίσει όλες αυτές 
τις ανάγκες προσαρµογής της οικονοµίας και να τις 
καταστήσει επιτακτικότερες. Όλοι µας είδαµε την ανάγκη 
να περάσουµε σε µια εποχή αγορών εξ αποστάσεως, 
την ανάγκη εκσυγχρονισµού του τοµέα της δηµόσιας 
υγείας, όλοι µας είδαµε µε µεγάλη ικανοποίηση το πόσο 
αποτελεσµατικά λειτούργησαν, προς όφελος του πολίτη 
και της επιχείρησης, όλες οι µεταρρυθµίσεις που είχαν 
υλοποιηθεί στον τοµέα του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
των δηµόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα όµως η κρίση έφερε 
και µια επιτάχυνση στη χρηµατοδότηση όλων αυτών των 
µεταρρυθµίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης ύψους 30,5 δισ. 
αναµένεται να κινητοποιήσουν επιπρόσθετους ιδιωτικούς 
πόρους (για επενδύσεις) περί τα 60 δισ. Εκτιµάται ότι 
οι ευρωπαϊκοί πόροι θα δηµιουργήσουν 180.000 θέσεις 
εργασίας έως το 2026 και θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 
7 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις 
που θα υλοποιηθούν θα δηµιουργήσουν µια επιπλέον 
αύξηση του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 20%. Είναι προφανές 
ότι όλες αυτές οι παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού θα 
ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας 
και θα τονώσουν την ιδιωτική κατανάλωση. Ωστόσο, 
παραµένει το δυσεπίλυτο πρόβληµα της ρευστότητας 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Οι πόροι που προορίζονται για ιδιωτικές επενδύσεις 
δεν ξέρουµε κατά πόσο θα κατευθυνθούν τελικά προς 
τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Απαράβατος 
όρος είναι η χορήγηση δανείων του ταµείου ανάκαµψης 
προς ιδιωτικές επιχειρήσεις ύψους 12,7 δισ. να γίνει από 
το τραπεζικό σύστηµα µε «όρους αγοράς». Στο σηµείο 
αυτό θα πρέπει να υπογραµµίσω την ανάγκη εξεύρεσης 
τρόπων ώστε τα κεφάλαια αυτά να φθάσουν σε όσο 
το δυνατόν περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Κλείνοντας θέλω να αναφέρω ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες 
του Πρωθυπουργού στην 85η ∆ΕΘ ευθυγραµµίζονται µε 
την υιοθέτηση των αναγκαίων πολιτικών για τη στήριξη 
αυτού του µετασχηµατισµού της χώρας όπως τα κίνητρα 
για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, για ευκολότερη εισαγωγή 
των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και αναπτυξιακών 
πολιτικών όπως οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην 
τελευταία έρευνα του ΕΒΕΘ που διεξήχθη στο τέλος 
Σεπτεµβρίου το 54% των επιχειρήσεων του Νοµού 
Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην ερευνά κρίνουν 
ως «επαρκή και αποτελεσµατικά» τα µέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων και πολιτών που ανακοίνωσε στη ∆ΕΘ ο 
Πρωθυπουργός, έναντι 34% που τα θεωρούν ανεπαρκή 
και αναποτελεσµατικά. 

Εύχοµαι το 2022 να αποτελέσει το έτος που θα 
ξεπεράσουµε την πανδηµία και θα δούµε να 
σταθεροποιείται αυτή η δυναµική ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας. 

Ε∆Ω ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ 
ΜΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΩΡΙΜΑ 
ΕΡΓΑ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ



ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τ ο τελευταίο διάστηµα οι επιχειρήσεις 
αντιµετωπίζουν το µεγάλο πρόβληµα µε τις 
αυξήσεις στις τιµές της ενέργειας. Είναι µια 
εισαγόµενη ακρίβεια που πρέπει να βρούµε 

τρόπους να ανταπεξέλθουµε. ∆υστυχώς αυτή η κατάσταση 
έχει ως επακόλουθο οι παραγγελίες των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων προς την παραγωγική βιοµηχανία, να 
έχουν παγώσει, είτε να  µετατίθενται χρονικά καθώς οι 
περισσότερες ΜµΕ αδυνατούν παράλληλα να καλύψουν, 
και τα κόστη των παραγγελιών και το αυξηµένο ενεργειακό 
κόστος. Τα µέτρα της κυβέρνησης που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ και στην συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε 
σίγουρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά για 
τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην χαµηλή και µεσαία 
τάση του ρεύµατος, χρειάζεται λήψη πρόσθετων µέτρων. 

Του Παναγιώτη Αγνιάδη
Γενικού Γραµµατέα της K.E.E.E. 
& Προέδρου του Επιµελητήριου Βοιωτίας

Του Γιάννη Γεροντίτη
Προέδρου του Επιµελητηρίου Εύβοιας

Έχουµε προτείνει οι επιχειρηµατίες την µείωση του ΦΠΑ 
στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%, παράλληλα 
να µειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιµα ή να καταργηθεί στην 
διάρκεια της κρίσης, όπως ζητήσαµε  και την µείωση 
του ΕΦΚ στον καφέ. Φοβόµαστε ότι τη κατάσταση θα την 
εκµεταλλευτούν ορισµένοι και θα δούµε σε κλάδους το 
φαινόµενο της αισχροκέρδειας. Επίσης πρέπει να εξεταστεί 
το µεταφορικό κόστος που µας έχει επιβαρύνει, µε τα 
κοντέινερ  να αγγίζουν για εισαγωγή περί τα 11.000 ευρώ 
µε 12.000 ευρώ, δηλαδή  δέκα φορές πάνω.

Από εµάς και στους συνάδελφους στις παραγωγικές 
επιχειρήσεις, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουµε 
τις τιµές χονδρικής, ώστε αφενός να µην χαλάσει η ροή της 
αγοράς, αφετέρου να είµαστε ανταγωνιστικοί . Πάντως σε κάθε 

ΗΕύβοια τα τελευταία 35 χρόνια εξ’ 
αίτιας διάφορων κοινωνικών και 
τοπικών οικονοµικών παραγόντων,  
βιώνει συνεχώς τις δυσχερείς 

οικονοµικές επιπτώσεις τους και βρίσκεται εκτός 
πεδίου ανάπτυξης (διαρθρωτική κρίση µεταλλουργίας 
και κλωστοϋφαντουργίας, προβληµατικές επιχειρήσεις, 
«αποβιοµηχάνιση», εσωτερική µετανάστευση, γήρανση 
του πληθυσµού, υπεραλίευση Ευβοϊκού, ανεξέλεγκτες 
χωµατερές, ανεπαρκείς υποδοµές, φυσικές 
καταστροφές, µικρή τουριστική σεζόν, απουσία αειφόρων 
επενδύσεων). Όλα αυτά τα χρόνια δεν πραγµατοποιήθηκαν 

τα απαιτούµενα έργα υποδοµής από την Πολιτεία ενώ 
µόλις πρόσφατα η Εύβοια εντάχθηκε στη νησιωτική 
πολιτική παρότι είναι νησί. Η πρόσφατη καταστροφή 
στους δύο ∆ήµους της Β. Εύβοιας έβγαλε στην επιφάνεια 
και µεγιστοποίησε πολλά από αυτά τα χρονίζοντα 
προβλήµατα. Τώρα πια είναι πλέον φανερό σε όλους, ότι 
µόνο ο σχεδιασµός και η υλοποίηση, στα επόµενα χρόνια, 
µεγάλων αειφόρων έργων θα αναµορφώσουν στρατηγικά 
το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και 
θα οδηγήσουν στην αναγέννηση και στην ανασυγκρότηση 
της Βόρειας Εύβοιας µέσα από µια ολιστική αντιµετώπιση 
των µεγάλων προβληµάτων της Εύβοιας συνολικά.

1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                
                                            
Σηµαντικό τµήµα του πράσινου περιβάλλοντος της 
Βόρειας Εύβοιας καταστράφηκε και θα χρειαστεί χρόνια 
για να επανέλθει. Όµως το νησί µας έχει και άλλα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα µεταξύ των οποίων σηµαντική 
θέση κατέχει το γαλάζιο περιβάλλον. Ο νοµός µας 
βρέχεται από δύο θάλασσες, τον Ευβοϊκό και το Αιγαίο, 
που αποτελούν µέσα διασύνδεσης µε 4 όµορους νοµούς 
και τις περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
• Λήψη άµεσων µέτρων αντιµετώπισης της υπεραλίευσης

περίπτωση τα µέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα κινούνται 
µε κοινωνική ευαισθησία και οικονοµική λογική. Τώρα σε ότι 
αφορά την περιοχή που εκπροσωπώ. Την αγαπηµένη µου, 
Βοιωτία. Είµαστε ο τρίτος νόµος σε παραγωγή προϊόντων 
και ο πρώτος στην παραγωγή ενέργειας. Ανθεί η βιοµηχανία 
και η βιοτεχνία ενώ και οι τρεις µεγάλοι ενεργειακοί Όµιλοι 
Κοπελούζου, Μυτιλιναίου και ο µεγάλος βιοµηχανικός όµιλος 
Στασινόπουλου, έχουν την έδρα τους εδώ. Παράλληλα σε 
ότι αφορά τον τουρισµό. Όλοι γνωρίζουµε ότι η Αράχοβα 
είναι  η Μύκονος του χειµώνα. Μέσα από το άρθρο θα 
ήθελα να επισηµάνω την ιστορικότητα της περιοχής και να 
ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος που κατάγεται 
από την Βοιωτία για την προσπάθεια ανάπλασης όλων των 
διάσπαρτων µνηµείων που υπάρχουν στην περιοχή και 
την ανάδειξή τους. 
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• Ολιστικό πρόγραµµα αναζωογόνησης των οικονοµικών 
και κοινωνικών διασυνδέσεων µεταξύ του νησιού µας 
και των αναφερθέντων περιοχών µε την υλοποίηση 
των κατωτέρω.
1. Ακτοπλοϊκή διασύνδεση µεταξύ παραθαλάσσιων 

πρόσφορων πόλεων όλων των νοµών που 
βρέχονται από τη κοινή µας θάλασσα.

2. Άµεση επένδυση και λειτουργία των ανα-κοινωθέντων 
υδατοδροµίων σε Χαλκίδα, Κύµη, Κάρυστο Αλιβέρι, 
Λουτρά Αιδηψού, των υδάτινων πεδίων στη περιοχή της 
Βόρειας Εύβοιας (Λίµνη, Ωρεοί, Ψαροπούλι και Πευκί).

3. Εκσυγχρονισµός και λειτουργία αλιευτικών κατα-
φυγίων και τουριστικών αγκυροβολίων στη περιοχή

4. Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισµού και 
άλλων µορφών θαλάσσιου τουρισµού.

5. Ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της περιοχής 
µε τις Βόρειες Σποράδες και τα νησιά του Αιγαίου.

• Ένταξη του Ευβοϊκού και των ανατολικών παραλιών του 
νησιού στο Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης Ρύπανσης.

• Αλιευτική πολιτική µε κεντρικό στόχο την στήριξη του 
αλιευτικού επαγγέλµατος και γνώµονα την προστασία 
ειδών και οικοτόπων.

2.  ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Αναβάθµιση των τουριστικών καταλυµάτων σε κτίρια µε 
σχεδόν µηδενική ενεργειακή κατανάλωση, τα οποία θα 
έχουν αυξηµένο βαθµό ενεργειακής αυτονοµίας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

• Υποδοµές φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
• Αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων και των 

υδάτων
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την 

παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού

• Έξυπνα συστήµατα δηµόσιου φωτισµού
• Προµήθεια αµιγών ηλεκτρικών οχηµάτων για 

δηµόσια χρήση
• ∆ηµιουργία Κέντρου Ανακύκλωσης & Πράσινων Σηµείων
• ∆ηµιουργία ∆ασικού Χωριού
• ∆ηµιουργία Μελισσοκοµικού πάρκου

3.  ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

• Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και αναβάθµισης 
δικτύου υδροδότησης Βόρειας Εύβοιας

• Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και διαχείρισης 
οµβρίων εντός των οικισµών Βόρειας Εύβοιας

Κάθετος άξονας Χαλκίδα – Βόρεια Εύβοια
∆ιασύνδεση Βόρειας Εύβοιας µε Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα). 
∆ιασύνδεση στο κοντινότερο σηµείο της Βόρειας Εύβοιας 
(Βασιλίνα) µε την Φθιώτιδα (Ακρωτήριο Τάπια-E75). Νέος οδικός 
άξονας (κλειστός αυτοκινητόδροµος) Χαλκίδα – Λιµάνι Κύµης   

στα ίχνη της παλιάς χάραξης. Το µήκος του νέου οδικού άξονα 
υπολογίζεται στα 50 χιλιόµετρα. Αξιοποίηση Λιµανιού Κύµης. Σε 
κόµβο Τουριστικής και εµπορικής σύνδεσης µε ΧΙΟ – ΛΕΣΒΟ – 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ  κ.λπ.

4. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ηµιουργία παραρτήµατος της υπό ανασύσταση 
τεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτου στο ∆ήµο Μαντουδίου 
– Λίµνης – Αγ. Άννας
Το Επιµελητήριο µας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να 
αξιοποιήσει στις σύγχρονες συνθήκες τις εγκαταστάσεις 
έκτασης 3.500 τ.µ. της τεχνικής σχολής του ∆ηµόκριτου 
που λειτουργούσε από το 1952 µέχρι το 1985. Σκοπεύουµε 
να δηµιουργήσουµε ένα πολυδύναµο κέντρο πολλαπλών 
λειτουργιών για την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, 
της γνώσης, της καινοτοµίας και της τοπικής ανάπτυξης. 
Υπάρχουν ήδη πολλά στοιχεία ωριµότητας της πρότασης 
µας και προβλέπονται άλλες σχετικές συνεργασίες µε το 
Υπουργείο Παιδείας (για την Επαγγελµατική Σχολή), τη ΓΣΕΒΕ 
(για το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης), το ΕΚΠΑ και τη ΠΣΕ. Πιο 
συγκεκριµένα, προβλέπεται να έχει τις εξής δοµές: 

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο:
• Επαγγελµατική σχολή δευτεροβάθµιας και 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
• Κέντρο δια-βίου µάθησης για την διαρκή επιµόρφωση 

και κατάρτιση εν ενεργεία επαγγελµατιών και 
στελεχών πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων

Στο επίπεδο υποστήριξης των επιχειρήσεων:
• ∆οµή υποστήριξης καινοτοµίας και συνεργατικών 

σχηµάτων
• Θερµοκοιτίδα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων
• Σύστηµα υποστήριξης επιχειρηµατικότητας
Το παράρτηµα που προτείνουµε για την περιοχή της Βόρειας 
Εύβοιας θα µπορεί να δώσει διέξοδο επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης στους νέους, να ενισχύσει την κατάρτιση των ήδη 
εργαζόµενων επαγγελµατιών, να βοηθήσεις νέους επιχειρηµατίες 
να ιδρύσουν και λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους.

∆ηµιουργία βιοτεχνικού πάρκου στη περιοχή Μαντουδίου
Η πρόταση αναφέρεται στη δηµιουργία βιοτεχνικού πάρκου 
χαµηλής όχλησης σε κατάλληλη περιοχή του ∆ήµου Αγ. 
Άννας-Λίµνης-Μαντουδίου, που θα συγκεντρώσει τη 
δραστηριότητα υπαρχόντων επιχειρήσεων αλλά και θα 
προσελκύσει νέες επενδύσεις. Στόχος είναι η συγκράτηση 
του εργατικού δυναµικού στη περιοχή, η ενίσχυση των 
προσπαθειών για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων σε νέους 
κλάδους και η παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Πρόγραµµα επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου 
σε όλη τη περιοχή

Η πρότασή µας αυτή µπορεί να ξεκινήσει σε πρώτη φάση 
από την περιοχή Λουτρών Αιδηψού (που έχει το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της ύπαρξης των ιαµατικών πηγών), να 
επεκταθεί στη περιοχή Προκοπίου (θρησκευτικός 
τουρισµός), στη περιοχή Λίµνης (θαλάσσιος τουρισµός 
και αγροτουρισµός) και µετά σε όλο το ενάλιο µέτωπο 
του Ευβοϊκού και του Αιγαίου.

• Ενίσχυση του επιδόµατος λουτροθεραπείας για 
την επόµενη περίοδο.

• Λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου στα Λουτρά 
Αιδηψού κατά τη χειµερινή περίοδο.

• Επέκταση της διάρκειας διακοπών κοινωνικού 
τουρισµού από τον ΟΑΕ∆.

• Επέκταση της διάρκειας διακοπών ιαµατικού και 
κοινωνικού τουρισµού των αγροτών από τον ΟΠΕΚΑ.

• Στήριξη µέσω του προγράµµατος «Τουρισµός για 
Όλους».

• Επενδυτικό πρόγραµµα αναβίωσης περιβάλλοντος 
χώρου τουριστικών επιχειρήσεων.

• Κατά προτεραιότητα πληρωµή των επιχειρήσεων από 
τα κρατικά εργαλεία στήριξης της τουριστικής κίνησης.

∆ηµιουργία ψηφιακών εφαρµογών ενηµέρωσης 
στις πύλες εισόδου
Εγκαθίδρυση και λειτουργία ψηφιακών εφαρµογών 
ενηµέρωσης (info centers), στις πύλες εισόδου στη 
περιοχή (πορθµειακές και ακτοπλοϊκές γραµµές), 
αλλά και αλλού (πχ γέφυρες Χαλκίδας) µε κεντρικό 
µήνυµα «από τους µύθους και την Μεγάλη Ελλάδα 
στη σύγχρονη εποχή» µε ολοκληρωµένη και έγκυρη 
πληροφόρηση για τις επισκέψιµες τοποθεσίες και τα 
µέρη διαµονής, εστίασης και αναψυχής.

5. ΠΡΟΤΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής σας (ξενοδοχεία, 
υδροθεραπευτήρια, καταλύµατα κ.α.) µπορούν να 
παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση της 
πρότασής µας για τη στήριξη του αειφόρου τουριστικού 
τοµέα της περιφέρειας στις νέες συνθήκες (αειφόρος 
τουρισµός,  ψηφιακή τεχνολογία) µε την ίδρυση Φορέα 
Τουριστικής Ανάπτυξης από τα  Επιµελητήρια και τη 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Πολλά από τα έργα και τις δράσεις που αναπτύσσονται 
στις παραπάνω προτάσεις, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
(µερικώς ή στο σύνολό τους) από εθνικά και ευρωπαϊκά 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα και πόρους. Στο πλαίσιο 
αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθεί το 
ανθρώπινο δυναµικό -οι πολίτες και οι µαζικοί φορείς- 
που θα µπορέσει να αξιοποιήσει τα εργαλεία για την 
βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ηγαστρονοµία µπορεί να αποτελέσει 
πρέσβειρα του τουρισµού ανά τον 
κόσµο. Έρευνα του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού έδειξε ότι 

σχεδόν το 50% των ταξιδιωτών στον κόσµο, θεωρούν 
τη γαστρονοµία ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια 
του τόπου που θα επισκεφθούν.

Η γαστρονοµία είναι µια εναλλακτική µορφή τουρισµού. Η 
διατροφή αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της τουριστικής 
εµπειρίας. Τα τοπικά προϊόντα, τα ποτά και γενικότερα η 
τοπική κουζίνα αποτελούν σηµαντικά κίνητρα για τους 
τουρίστες να επιλέξουν ένα προορισµό για τις διακοπές 
τους και παράλληλα συνδέονται άρρηκτα µε τον πολιτισµό 
και την εθνική κληρονοµιά αυτού. Αναγνωρίζοντας 
αυτή την πραγµατικότητα, το Επιµελητήριο Τρικάλων 
το 2005, έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της 
τοπικής γαστρονοµίας. Η ανάγκη για αναβάθµιση του 
τοπικού προσφερόµενου προϊόντος περνάει µέσα από 
τη γαστρονοµία γεγονός που κατέστη σαφές στους 
εµπλεκόµενους επαγγελµατίες του χώρου. 

Έτσι το 2005 δηµιουργήθηκε η «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΓΕΥΣΗ ΑΕ» από 
µία οµάδα επιχειρηµατιών του Ν. Τρικάλων µε τον συντονισµό 

και τη βοήθεια του Επιµελητηρίου Τρικάλων. Σκοπός και 
στόχος της «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗΣ ΓΕΥΣΗΣ» είναι η διατήρηση της 
παραδοσιακής Τρικαλινής κουζίνας και η ανάδειξη του 
Γαστρονοµικού πλούτου του Τόπου µας που συνδέεται 
άµεσα µε την µοναστηριακή κουζίνα των Μετεώρων.

Η βάση της τοπικής γαστρονοµίας είναι, τα προϊόντα 
που παράγονται από τους ανθρώπους του ορεινού 
όγκου, όπως το κρέας, το γάλα, τα τυροκοµικά 
κ.α. και των ανθρώπων του κάµπου, όπως είναι το 
αλεύρι, τα λαχανικά, το κρασί και άλλα προϊόντα. Ο 
συνδυασµός αυτών των προϊόντων δηµιούργησε την 
τοπική γαστρονοµία. Στη συνέχεια προέκυψε η ανάγκη να 
αποκτήσει η τοπική γαστρονοµία το δικό της, αναγνωρίσιµο 
brand name. Έτσι γεννήθηκε το METEORISIMO µέσω του 
οποίου ταυτοποιήθηκε η τοπική γαστρονοµική ταυτότητα. 
Πρωτοβουλία που βραβεύθηκε πανελλαδικά σαν καλή 
πρακτική ανάδειξης τοπικής γαστρονοµίας. 

Μέσω αυτής της δράσης καταγράφηκαν οι τοπικές 
συνταγές, οι οποίες πλέον βρίσκονται σε ειδικούς 
καταλόγους στα καταστήµατα εστίασης της περιοχής που 
φέρουν το σήµα METEORISIMO. Η δράση του “Meteorisi-
mo” είναι συνεχής και προβάλλεται µέσω διαδραστικών 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ 
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

Τρικάλων και Ε` Αντιπρόεδρος 

της K.E.E.E. 

Του Βασίλη Γιαγιάκου

ΑΡΘΡΟ



σύγχρονων µέσων επικοινωνίας (YouTube, social media), 
βάσει στοχευµένου digital marketing για τα επόµενα χρόνια, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Επιµελητήριο Τρικάλων έχει ανάγει σε προτεραιότητα 
την ανάδειξη της πλούσιας Τρικαλινής γαστρονοµίας 
µέσω των δράσεων του οι οποίες είναι πολυεπίπεδες. 
Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαµε τις διαδικασίες για την 
πιστοποίηση του Τρικαλινού λουκάνικου το οποίο είναι 
το µοναδικό κρεατοσκεύασµα που θα αποκτήσει την 
ταυτότητα Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης.

∆ιερευνώντας τις διαδικασίες ταυτοποίησης καταλήξαµε 
στο συµπέρασµα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του 
είναι η ρίγανη που το καθιστά ξεχωριστό και η οποία 
φύεται στον Κόζιακα που είναι φηµισµένος για τη 
µεγάλη ποικιλία βοτάνων του. 

Με τη συνεργασία του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ και µέσω αυτού, 
έγινε η µοριακή ταυτοποίηση της άριστης ποιότητας 
ρίγανης Κόζιακα και δηµιουργήσαµε πολλαπλασιαστικό 
υλικό ενός συγκεκριµένου κωδικού µε την µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε καρβακρόλη. Πλέον συνεχίζουµε 
µε την έναρξη διαδικασιών ταυτοποίησης και άλλων 

αυτοφυών φυτών. Είναι γνωστό ότι η προσφορά µιας 
προσιτής και καλής κουζίνας στους επισκέπτες ωφελεί 
τον προορισµό ποιοτικά και ποσοτικά. Η δοκιµή της 
τοπικής κουζίνας συνεπάγεται ταυτόχρονα δοκιµή 
του διαφορετικού, µύηση σε έναν άλλο τρόπο ζωής. 

Μέσα από τη γαστρονοµία, η τουριστική εµπειρία 
εµπλουτίζεται µε την ανάδειξη ενός τοπικού τρόπου 
ζωής δίνοντας στον προορισµό ένα σηµαντικό στοιχείο 
διαφοροποίησης. Υπάρχουν τουρίστες που έχουν 
ως αποκλειστικό ταξιδιωτικό κίνητρο την άσκηση 
δραστηριοτήτων γαστρονοµικού ενδιαφέροντος. 
Αυτή η µορφή τουρισµού ορίζεται ως γαστρονοµικός 
τουρισµός. Αυτοί οι επισκέπτες ταξιδεύουν µε σκοπό να 
ανακαλύψουν νέες γεύσεις και να απολαύσουν τοπική 
και υψηλού επιπέδου γαστρονοµία, εµβαθύνοντας 
παράλληλα στην ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου. 

Αυτή η πραγµατικότητα θα πρέπει να γίνει κτήµα όλων 
όσων ασχολούνται µε τον τουρισµό προκειµένου να 
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις τοπικές οικονοµίες, 
διευρύνοντας παράλληλα το εγχώριο ΑΕΠ στη 
διαµόρφωση του οποίου, διαδραµατίζει καθοριστικό 
και συνεχώς διευρυνόµενο ρόλο ο τουρισµός.

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ 

Ακολουθώντας τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, η χώρα µας προχωρά µε γοργούς 
ρυθµούς την  παύση της λειτουργίας όλων των λιγνιτικών µονάδων το αργότερο ως το 2028 – µε στόχο 

τη σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιµα. Την ίδια ώρα, η  εξοικονόµηση ενέργειας 
αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης κλιµατικής πολιτικής. Πρόσωπα της Επιµελητηριακής Κοινότητας, 

εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Επιχειρηµατικότητας, τοποθετούνται στο ειδικό αφιέρωµα µας, 
συνθέτοντας µε τις απόψεις τους το  ενεργειακό τοπίο του αύριο, το οποίο θα αφήσει οριστικά στο 

παρελθόν τον εφιάλτη του υψηλού ενεργειακού κόστους, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον µε αυτονοµία 
και προσιτές τιµές για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Ηµετάβαση σε µια ουδέτερη οικονοµία 
ως το 2050 αποτελεί δέσµευση της 
χώρας µας. ∆έσµευση σε διεθνές 
επίπεδο, στο πλαίσιο της Συµφωνίας 

του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ. ∆έσµευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας.

 Σε εθνικό επίπεδο, το 2019 η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
την απόφασή της για παύση της λειτουργίας όλων των 
λιγνιτικών µονάδων το αργότερο ως το 2028 – µε στόχο 
τη σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά 
καύσιµα. Η απόφαση αυτή εξειδικεύτηκε αργότερα 
τόσο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα. 
Εξειδικεύθηκε, επίσης, στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της 
∆ΕΗ µε τη δέσµευση για απόσυρση όλων των λιγνιτικών 
µονάδων έως το 2023 και λειτουργία µόνο της νέας 
µονάδας «Πτολεµαΐδα 5» έως το 2028.

Η απολιγνιτοποίηση βεβαίως προβλέπεται να βελτιώσει 
δραστικά τις κλιµατικές επιδόσεις της χώρας. Με 
δεδοµένο ότι ο λιγνίτης ευθύνεται για πάνω από το 
30% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από όλους 
τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 

∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Η υλοποίηση, όµως, αυτού του σχεδιασµού φέρνει µαζί 
δύο µεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη αφορά τον τρόπο µε τον 
οποίο θα αντικατασταθεί η ηλεκτρική ενέργεια, την οποία 
προσφέρει ως τώρα ο λιγνίτης. Βλέπουµε το τελευταίο 
διάστηµα να εξελίσσεται µια σοβαρή ενεργειακή κρίση, 
στην Ευρώπη η οποία επηρεάζει βεβαίως και τη χώρα µας.
Ως Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων έχουµε αναδείξει 

επανειληµµένα το θέµα αυτό, ζητώντας να ληφθούν – 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο - µέτρα για τη στήριξη 
των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και 
ευρύτερα για την ασφάλεια των προµηθειών ενέργειας 
και τη διατήρηση των τιµών σε προσιτά επίπεδα. Και 
αναµένουµε σχετικές κινήσεις.

Η δεύτερη µεγάλη πρόκληση – που εξετάζουµε σήµερα – 
είναι αυτή της οικονοµικής προσαρµογής των λιγνιτικών 
περιοχών. Είναι η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, 
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες που εδώ και δεκαετίες 
έχουν θυσιάσει το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την 
υγεία τους, για να έχουµε στην Ελλάδα ηλεκτρική ενέργεια. 
Τις τοπικές κοινωνίες που η οικονοµία και η επιβίωσή 
τους εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το λιγνίτη. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Η ∆υτική Μακεδονία έχει πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια 
στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Είναι µια περιοχή που 
αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις: µακροχρόνια ανεργία, 
φτώχεια, υποβάθµιση του επιπέδου υγείας, έλλειψη 
ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, 
απουσία εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Η απολιγνιτοποίηση θα κρίνει άµεσα το παρόν και το 
µέλλον της περιοχής και των ανθρώπων της. Εφόσον 
εφαρµοστεί σωστά, µπορεί να γίνει ευκαιρία για την 
υπέρβαση αυτών των προβληµάτων, µέσα από µια 
καλά σχεδιασµένη αλλαγή αναπτυξιακού µοντέλου. 
Μπορεί, όµως, και να προκαλέσει τεράστια οικονοµικά 
και κοινωνικά προβλήµατα: απώλεια θέσεων εργασίας 
και περιθωριοποίηση ενός µεγάλου αριθµού ανθρώπων, 
αύξηση της ανεργίας και εγκατάλειψη της περιοχής από 

τους νέους ανθρώπους. Ο όρος «δίκαιη µετάβαση» που 
έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί να δώσει 
απάντηση σε αυτή την πρόκληση – που αφορά βεβαίως 
όλες τις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης.

Τόσο η Συµφωνία των Παρισίων, όσο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συµφωνία τονίζουν µε έµφαση την ανάγκη να επιδιωχθεί η 
απολιγνιτοποίηση, µε τρόπο που θέτει σε προτεραιότητα τον 
άνθρωπο. Με µέριµνα για την προσαρµογή του εργατικού 
δυναµικού στη νέα κατάσταση. Για την προσαρµογή των 
τοπικών οικονοµιών, των κλάδων και των εργαζοµένων.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ∆ΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ;

Πρόκειται για   έναν όρο µε ευρύ περιεχόµενο. Σε 
πρώτο επίπεδο, αφορά τα µέτρα για τη στήριξη των 
εργαζοµένων και των τοπικών κοινοτήτων απέναντι 
στην απώλεια θέσεων εργασίας. Υπάρχει, όµως, και 
το ευρύτερο επίπεδο: που αφορά τον οικονοµικό 
και παραγωγικό µετασχηµατισµό της περιοχής που 
επηρεάζεται. Με την ανάπτυξη νέων κλάδων, µε τη 
δηµιουργία νέων περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιµων 
θέσεων εργασίας.

Την κύρια ευθύνη αυτής της µετάβασης φέρει η Πολιτεία. 
Είναι αποστολή και υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης 
να ενεργοποιήσει το διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες. 
Η Ελλάδα σαφώς δεν είναι η πρώτη που αναλαµβάνει 
αυτό το εγχείρηµα. Σχέδια δίκαιης µετάβασης έχουν ήδη 
εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, που ξεκίνησαν νωρίτερα 
τη διαδικασία απεξάρτησης από τον άνθρακα. Υπάρχουν, 
λοιπόν, ήδη κάποια καλά παραδείγµατα, σε χώρες όπως 
η ∆ανία και άλλες.  Υπάρχουν, όµως, και περιοχές στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, στις οποίες οι τεχνολογικές 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων

Η ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΝΤΑ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟ 2050.  ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΘΕΤΕΙ Η 
ΧΩΡΑ ΦΙΛΟ∆ΟΞΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

αλλαγές, η απανθρακοποίηση και η αποβιοµηχάνιση, 
έφεραν µαρασµό, υψηλή ανεργία και κοινωνική 
περιθωριοποίηση. Βεβαίως κάθε χώρα και κάθε περιοχή 
έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και δεν υπάρχει ένα 
µοναδικό µοντέλο, που θα µπορούσε να εφαρµοστεί 
παντού. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά τοπικά 
χαρακτηριστικά και οι συνθήκες. Ο αρχικός βαθµός 
εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από το λιγνίτη, η 
δυνατότητα προσαρµογής των τοπικών επιχειρήσεων 
και των εργαζοµένων κ.ά. Για την Ελλάδα η πρόκληση 
της µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών είναι τεράστια. 
Για συγκεκριµένους λόγους: 

1. Γιατί στην Ελλάδα η λιγνιτική δραστηριότητα, µε 
όρους θέσεων εργασίας, είναι συγκριτικά πιο 
κυρίαρχη ανάµεσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες 
τοπικά. Η βιοµηχανία εξόρυξης λιγνίτη στη χώρα µας 
καταλαµβάνει το 15% της απασχόλησης σε όλους 
τους βιοµηχανικούς τοµείς των δύο περιοχών της 
– µε διαφορά το µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Γιατί η ∆υτική Μακεδονία είναι ήδη η πρώτη Περιφέρεια 
σε ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα εδώ και πολλά 
χρόνια. Και µια από τις πρώτες σε ανεργία, µεταξύ 
των λιγνιτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Γιατί η Ελλάδα και οι περιφέρειές της έχουν 
ήδη υποστεί σηµαντική οικονοµική υποβάθµιση 
τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια. Η πορεία 
ανάκαµψης της οικονοµίας τους είναι πολύ πιο 
ευάλωτη σε µεγάλης κλίµακας αλλαγές. 

4. Αυτό σηµαίνει ότι οι κίνδυνοι της µετάβασης 
είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Και για την αντιµετώπισή 
τους χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός, χωρίς 
βεβιασµένες και αποσπασµατικές κινήσεις.

ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ως K.E.E.E. θεωρούµε ότι η προθεσµία που έχει τεθεί 
ως το 2023, είναι πολύ στενή. Το διάστηµα δεν είναι 
αρκετό για να προλάβουν να εφαρµοστούν οι δράσεις 
που θα επιτρέψουν την οµαλή µετάβαση της περιοχής, 
ώστε να αποτραπεί ο οικονοµικός µαρασµός και η 
εγκατάλειψη της ∆υτικής Μακεδονίας. 

Η απολιγνιτοποίηση πρέπει και µπορεί να παραταθεί 
χρονικά, στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών στόχων 
για κλιµατική ουδετερότητα ως το 2050.  Είναι καλό 
να θέτει η χώρα φιλόδοξους στόχους. Είναι καλό να 
επιδιώκουµε την πρωτοπορία στην κλιµατική µετάβαση.

Αλλά αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την επιτυχηµένη 
υλοποίησή της. Το εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δύσκολο 
από πολλές απόψεις και αυτά που διακυβεύονται είναι 
σηµαντικά: είναι η επιβίωση των τοπικών οικονοµιών, 
αλλά και η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Οι 
δράσεις που απαιτούνται για µια οµαλή και δίκαιη 
µετάβαση χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν και 
να φέρουν αποτέλεσµα. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, βλέπουµε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
να είναι πιο συγκρατηµένες ως προς τα χρονοδιαγράµµατα 
που θέτουν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της 
∆ανίας που το πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης της θα 
ολοκληρωθεί το 2030, ενώ ακόµα πιο χαρακτηριστικό 
είναι αυτό της Γερµανίας που αναµένεται να απαλλαγεί 
από τον λιγνίτη το 2038! 

Και άλλες µεγάλες χώρες όµως επιχειρούν σταδιακά 
αυτή τη µετάβαση, όπως ο Καναδάς για το 2030. 

Κρίνουµε, λοιπόν, αναγκαία τη χρονική µετάθεση της 
απολιγνιτοποίησης. Ώστε η προσαρµογή να µπορέσει 
να υλοποιηθεί οµαλά, σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου. 
Να µπορέσουν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 
συναινέσεις και η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. 
Να αποφευχθούν φαινόµενα περιθωριοποίησης, 
ανισοτήτων και εντάσεων.

Ως Επιµελητηριακή Κοινότητα στηρίζουµε την ανάγκη για 
ενεργειακή µετάβαση της χώρας. Πιστεύουµε, όµως, ότι 
αυτή απαιτεί µια ολιστική και ρεαλιστική προσέγγιση. Η 
οποία δεν θα εστιάζει µόνο στην εξάλειψη του άνθρακα, 
αλλά και στη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 
χώρας και της ενεργειακής φτώχειας των πολιτών. 

Θα εστιάζει στην εξασφάλιση της ενεργειακής 
επάρκειας. Θα εστιάζει στην εξουδετέρωση ή στον 
περιορισµό του οικονοµικού και κοινωνικού κόστους 
για τις περιφέρειες που επηρεάζονται, µέσα από την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη δηµιουργία ποιοτικών 
νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. 

Σε αυτή την προσπάθεια, τα τοπικά Επιµελητήρια 
πρέπει και µπορούν να εµπλακούν ουσιαστικά, τόσο 
στο επίπεδο του σχεδιασµού όσο και σε αυτό της 
υλοποίησης των δράσεων.

Είναι τα Επιµελητήρια που µπορούν – καλύτερα από όλους 
– να µεταφέρουν τη φωνή και τους προβληµατισµούς 
της αγοράς. Των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους. 
Να αναδείξουν τα εµπόδια αλλά και τις ευκαιρίες, να 
προτείνουν στοχευµένες παρεµβάσεις, να αναλάβουν 
την υλοποίηση σηµαντικών µέτρων.



50

Στην 26η ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 
Αλλαγή (COP-26), που πραγµατοποιήθηκε 
στη Γλασκώβη, οι ηγέτες της διεθνούς 

κοινότητας επιβεβαίωσαν τους στόχους για τον περιορισµό 
της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας. Οι καλές 
προθέσεις, όµως, δεν επαρκούν: Η βούληση των ηγετών 
για την εφαρµογή πολιτικών που θα επιταχύνουν τη µείωση 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου αµφισβητείται 
πιο έντονα από ποτέ. Ακόµα χειρότερα, στο στόχαστρο 
της αµφισβήτησης έχει εισέλθει η ίδια η στρατηγική της 
πράσινης µετάβασης, καθώς θεωρείται ως η γενεσιουργός 
αιτία της εκρηκτικής αύξησης του ενεργειακού κόστους 
που βιώνουµε τους τελευταίους µήνες σε όλο τον κόσµο.  

Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της 
σύγχρονης κλιµατικής πολιτικής. Το µοντέλο της κατανάλωσης 
ενέργειας που κυριαρχεί µέχρι και σήµερα είναι κοινωνικά, 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά ασύµφορο. Σηµειώνεται 
ότι από τον κτιριακό τοµέα προέρχεται το 40% περίπου της 
συνολικής τελικής κατανάλωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στην Ελλάδα, οι ανάγκες για θέρµανση των κατοικιών 
καλύπτουν το 70% της κατανάλωσης, πιέζοντας σηµαντικά τους 
προϋπολογισµούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η λύση για την αντιµετώπιση της τεράστιας οικονοµικής 
επιβάρυνσης που προκαλεί η έντονη µεταβλητότητα στις 
τιµές των ορυκτών καυσίµων δεν είναι η επιστροφή στο 
παρελθόν. Απεναντίας, αυτό που απαιτείται είναι να 
στραφούµε στην ενεργητική ενεργειακή διαχείριση των 
κτιρίων, δηλαδή στην εξοικονόµηση ενέργειας µέσα 
από τον κατάλληλο σχεδιασµό των κτιρίων µε τη χρήση 
ενεργειακά αποδοτικών δοµικών στοιχείων.

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθούµε 
ένα νέο φιλόδοξο πρόγραµµα για την εξοικονόµηση 
ενέργειας, µε ριζικά διαφορετικά στοιχεία έναντι των 
αντίστοιχων προγραµµάτων του παρελθόντος. 

Το «Νέο Εξοικονοµώ», ύψους 632 εκατ. ευρώ, είναι πιο δίκαιο 
και αποδοτικό, καθώς καταργείται η χρονική προτεραιότητα 
στην υποβολή των αιτήσεων. Σηµαντικότερο κριτήριο είναι 
πλέον η εκτιµώµενη ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας µε 
βάση το κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων. 

Λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τις µονογονεϊκές 
οικογένειες, τους πολύτεκνους και τα νοικοκυριά µε 
ΑµεΑ, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ξεχωριστό κονδύλι 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ύψους 100 εκατ. ευρώ .Το 
σύνολο των κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν εκτιµάται 
ότι θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ, µε προφανή οφέλη για 
την αγορά και την απασχόληση. 

Για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα, µέσα στο επόµενο διάστηµα 
θα ενεργοποιηθούν προγράµµατα ύψους 450 εκατ. ευρώ 
για την εξοικονόµηση ενέργειας και την επιδότηση αγοράς 
εξοπλισµού, προκειµένου να οδηγηθούµε σε µείωση της 
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας έως και 30% σε 
σύγκριση µε τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο στόχος που έχουµε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) είναι η ενεργειακή αναβάθµιση 
600.000 κτιρίων ως το 2030. Η επίτευξη αυτού του στόχου 
θα αφήσει οριστικά στο παρελθόν τον εφιάλτη του υψηλού 
ενεργειακού κόστους, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον µε 
ενεργειακή ασφάλεια, αυτονοµία και προσιτές τιµές για 
όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΚΛΕΙ∆Ι» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Της Αλεξάνδρας Σδούκου

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ, 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΨΟΥΣ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΘΟΥΜΕ 
ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30% 
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α

Η κα Αλεξάνδρα Σδούκου είναι Γενική 
Γραµµατέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
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Η∆υτική Μακεδονία από το 1955 είχε 
µετατραπεί σε ενεργειακό κέντρο 
της χώρας, παρέχοντας ενεργειακή 
ανεξαρτησία και αναπτυξιακές προοπτικές. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες µελέτες, οι άµεσες, έµµεσες και 
επαγόµενες επιδράσεις της λιγνιτικής δραστηριότητας στη 
∆υτική Μακεδονία είναι τεράστιες. 1,68 δισ., είναι η Ακαθάριστη 
Προστιθέµενη Αξία των λιγνιτικών δραστηριοτήτων, 18.210 
άτοµα απασχολούνται άµεσα και έµµεσα και επηρεάζονται 
συνολικά 924 επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών πάνω από 
424 εκατ. ευρώ. Γίνεται αντιληπτό ότι οι απώλειες, λόγω 
παύσης εκµετάλλευσης του λιγνίτη, είναι τεράστιες τόσο σε 
οικονοµικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και απαιτούνται 
άµεσα και ουσιαστικά µέτρα στήριξης. 

Η µετάβαση από τον λιγνίτη σε ένα νέο παραγωγικό 
µοντέλο για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, είναι 
πλέον µονόδροµος. Σύµφωνα µε τις διαµορφωµένες τιµές 
των ρύπων, η εκµετάλλευση του λιγνίτη είναι ζηµιογόνα 
και ασύµφορη, καθιστώντας τις ΑΠΕ, µε την προϋπόθεση 
του επικαιροποιηµένου ειδικού χωροταξικού ΑΠΕ και το 
πράσινο υδρογόνο βέλτιστες λύσεις. 

Στο πλαίσιο της ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σχεδιάστηκε 
εξειδικευµένη δέσµη κινήτρων για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων, αλλά και για την ενίσχυση υφιστάµενων 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων µε νέα ποσοστά 
επιδότησης : 50% για µεγάλες επιχειρήσεις, 60% για µεσαίες 
επιχειρήσεις και 70% για µικρές επιχειρήσεις, αλλά και 
επιπλέον φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα και fast track 
διαδικασίες για επενδύσεις που θα θεωρούνται στρατηγικές 
ή αναπτυξιακές και θα έχουν έδρα στη ∆υτική Μακεδονία.

Οι στρατηγικοί άξονες που αποτελούν τους πυλώνες πάνω 
στους οποίους θα οικοδοµήσουµε το νέο διαφοροποιηµένο 
παραγωγικό µας µοντέλο είναι:

1. Η κεφαλαιοποίηση του ενεργειακού χαρακτήρα της 
περιοχής, µε όρους έξυπνης εξειδίκευσης δίνοντας 
έµφαση στις ΑΠΕ, στις τεχνολογίες εξοικονόµησης 
ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας µεγάλης κλίµακας 
και στην αναδυόµενη οικονοµία του υδρογόνου.

2. Η επένδυση στη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία και το 
εµπόριο µε έµφαση στην απασχόληση και στην 
οικονοµία προωθώντας συνέργειες κυκλικής 
οικονοµίας και εξωστρέφειας για το σύνολο της 
τοπικής επιχειρηµατικότητας.

3. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα. Οι δυνατότητες της 
Περιφέρειάς µας στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και 
τη δασοκοµία κυρίως και στην αλιεία, δευτερευόντως, 
είναι πράγµατι εκπληκτικές. Επενδύουµε στην 
οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, σε επιστηµονική 
βάση µε καθετοποιηµένες παραγωγικές διαδικασίες 
που στόχο έχουν την παραγωγή επώνυµων 
πιστοποιηµένων προϊόντων µε ταυτότητα υψηλής 
βιολογικής αξίας µε απόλυτο σεβασµό στον 
καταναλωτή και στο περιβάλλον.  Ταυτόχρονα, 
στοχεύουµε στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
και σε τελικά γεωργικά προϊόντα µε πιστοποιητικό 
µηδενικών εκποµπών άνθρακα.

4. Ο τουρισµός σε όλες του τις µορφές, οικοτουρισµός, 
θρησκευτικός, ιστορικός-αρχαιολογικός, 
γεωτουρισµός, βιοµηχανικός κ.ά. Η ∆υτική Μακεδονία 
µπορεί να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισµό 365 
ηµερών, διαθέτοντας πλούσιους και µοναδικούς 
υδάτινους πόρους και ορεινούς όγκους, πολιτιστική 
και θρησκευτική κληρονοµιά και πλούσια γαστρονοµία. 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, «η Περιφέρεια 
των Λιµνών», αποτελεί ανεξερεύνητο κοµµάτι και 
προσφέρεται για εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

5. Η ανάπτυξη στην τεχνολογία, την έρευνα και την 
καινοτοµία. Η ∆υτική Μακεδονία, µε πυλώνα ανάπτυξης 
το Πανεπιστήµιό της, προχωρά στη δηµιουργία 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Του Γιώργου Κασαπίδη

Ο Γιώργος Κασαπίδης είναι Περιφερειάρχης 
∆υτικής Μακεδονίας

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



θερµοκοιτίδας, που θα βοηθήσει τη διασύνδεση 
του Πανεπιστηµίου µε τις επιχειρήσεις τεχνολογίας, 
έρευνας και καινοτοµίας και θα ενισχύσει την 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση νέων στην περιοχή 
αλλά και στην εγκατάσταση επιχειρήσεων. 

Η αξιοποίηση των νέων πράσινων ενεργειακών 
τεχνολογιών σε συνδυασµό µε το έµπειρο ανθρώπινο 
δυναµικό της Περιφέρειάς µας εγγυώνται την επιτυχία 
του εγχειρήµατος αυτού. Άλλωστε, πρωταρχικό µας 
µέληµα είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό  µε 
εκπαίδευση και επανακατάρτιση στις νέες τεχνολογίες 
τόσο στις ενεργειακές όσο και τις περιβαλλοντικές, που 
θέλουµε να αναπτύξουµε και να εξελίξουµε. 

Η ανάπτυξη νέων και καινοτόµων τεχνολογιών βρίσκεται 
ήδη στο επίκεντρο του µετασχηµατισµού της οικονοµίας 
της ∆υτικής Μακεδονίας σε ένα νέο βιώσιµο αναπτυξιακό 
µοντέλο. Συνδυάζοντας διαχρονικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα όπως είναι η τοποθεσία, οι φυσικοί 
πόροι, οι υφιστάµενες υποδοµές αλλά και το ανθρώπινο 
δυναµικό της περιοχής. H ∆υτική Μακεδονία αναδεικνύεται 
ως ένας από τους νέους ελκυστικότερους επενδυτικούς 
προορισµούς σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς της 
οικονοµίας αλλά κυρίως στις καθαρές τεχνολογίες και 
την πράσινη ενέργεια.

Εµβληµατικό χαρακτήρα για την Περιφέρεια και τη χώρα, 
έχει η πρότασή µας για την ανάπτυξη υποδοµών παραγωγής 

πράσινου υδρογόνου µε πολλαπλές χρήσεις και οφέλη 
για την τοπική κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα φιλοδοξούµε να την καταστήσουµε βασικό 
όχηµα και εργαλείο για να «πρασινίσει» µε κοινωνικά 
δίκαιο τρόπο η Περιφέρεια, µέσα από ένα ευρύ πλέγµα 
ενεργειών και δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης. Αποτέλεσµα 
όλων αυτών θα είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
των κοινωνικά αδύναµων, των φορέων, των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών -εκµεταλλευόµενο τις οικονοµίες 
κλίµακας- που θα προκύψουν από τη συνένωση των 
δυνάµεων Περιφέρειας και ∆ήµων.

Στόχος µας είναι η οργανωµένη και µε σχέδιο ανάπτυξη 
έργων ΑΠΕ που δεν θα εµποδίζουν την εκµετάλλευση 
γης για άλλες παραγωγικές δραστηριότητες καθώς και 
η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών µε επιχειρήσεις. 
Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε κτίρια και υποδοµές, καθώς και η 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελούν βασικούς 
άξονες προτεραιότητας της ενεργειακής κοινότητας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για µια 
επένδυση ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ που θα 
αφορά στην κατασκευή µονάδας παραγωγής πράσινου 
υδρογόνου από ΑΠΕ. 

Σηµαντικά θα είναι τα οφέλη από το εµβληµατικό έργο 
White Dragon µιας και σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 
οχτώ και πλέον δισ. ευρώ µε µόχλευση, οι οποίες θα 

έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών χιλιάδων 
άµεσων θέσεων εργασίας.

Ένα δεύτερο εµβληµατικό πράσινο έργο είναι η δηµιουργία 
της ενεργειακής κοινότητας ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία 
συγκροτείται από τους 13 ∆ήµους, το Πανεπιστήµιο και 
την Περιφέρεια. Το ισχυρό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο, 
καλείται πλέον να επιτελέσει το ρόλο του προς την επίτευξη 
του στόχου για µια πράσινη και βιώσιµη Περιφέρεια.

Εµβληµατική επένδυση στον τοµέα της καθαρής ενέργειας 
αποτελεί το Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων (K.E.E.E.) ένας 
χώρος όπου θα συνεργάζεται το Πανεπιστήµιο µε άλλες 
ερευνητικές οµάδες και φορείς, µε σκοπό την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών, στην ηλεκτροκίνηση, στα 
εναλλακτικά καύσιµα, στις τεχνολογίες αποθήκευσης κ.α. 

Πράσινα εµβληµατικά έργα είναι η δηµιουργία ενός 
βιοµηχανικού πάρκου ηλεκτροκίνησης, οι έξυπνες µονάδες 
αγροτικής παραγωγής, µε έµφαση σε εναλλακτικές µορφές 
καλλιέργειας, ενώ υπό συζήτηση βρίσκονται επενδύσεις 
για την κατασκευή µονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Ο «πράσινος» στόχος µας είναι η µείωση του ενεργειακού 
αποτυπώµατος στον δηµόσιο τοµέα, την αγροτική 
παραγωγή, τη µεταποίηση, το εµπόριο και η ευρεία 
εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης, αρχικά στα µέσα µαζικής 
µεταφοράς και στη συνέχεια σε µεγαλύτερη κλίµακα.
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Ηανάγκη αντιµετώπισης της κλιµατικής 
κρίσης, είναι η µεγάλη πρόκληση της 
εποχής µας και θα σηµατοδοτήσει σε 
σηµαντικό βαθµό και την κληρονοµιά που 

θα αφήσουµε στις επόµενες γενεές. Είναι µια παγκόσµια 
πρόκληση στην οποία η Ευρώπη έχει αποφασίσει να παίξει 
ηγετικό ρόλο, µε στόχο να καταστεί η πρώτη κλιµατικά 
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. 

Ο ΣΕΒ και ο επιχειρηµατικός κόσµος στηρίζουν σταθερά 
αυτή την ευρωπαϊκή φιλοδοξία της ΕΕ. Όχι µόνο γιατί 
είναι ηθικά σωστό, αλλά και γιατί εφόσον υλοποιηθεί 
αποτελεσµατικά, είναι µία προσέγγιση που µπορεί να 
µας επιτρέψει να συνδυάσουµε και περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα και οικονοµική και κοινωνική ευηµερία.

Παράλληλα, η σηµερινή ενεργειακή κρίση, είναι 
µια εξέλιξη που δεν µπορεί να µελετηθεί –άρα και 
να αντιµετωπιστεί- αποκοµµένη από τις ευρύτερες 
εξελίξεις, που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή, 
στις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, στις διεθνείς 
γεωπολιτικές εξελίξεις, και στην εξέλιξη των σχετικών 
τεχνολογιών. Από την άλλη η ενεργειακή µετάβαση 
µε τρόπο που να διασφαλίζει την επάρκεια και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας αποτελεί έναν κρίσιµο 
πυλώνα µιας βιώσιµης οικονοµίας που δηµιουργεί 
προοπτική και ευηµερία. 

Για την Ελλάδα τα παραπάνω συνιστούν µια σύνθετη 
πρόκληση προσαρµογής και µετασχηµατισµού την οποία, 
τουλάχιστον από τη µεριά µας, αποδεχόµαστε ως ελάχιστη 
παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές.  Άλλωστε, ο ΣΕΒ 
εστιάζει σε θέµατα βιωσιµότητας εδώ και αρκετά χρόνια, 
τόσο µε το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, όσο και 
µε διάφορες πρωτοβουλίες για την επιχειρηµατικότητα, την 
καινοτοµία, την τεχνολογία, τις δεξιότητες, τις επενδύσεις, 
αλλά και το ρυθµιστικό περιβάλλον. Οι ελληνικές βιοµηχανίες, 
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτύχει µεγαλύτερο 
ποσοστό µείωσης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

Πιστεύουµε ότι η Ελλάδα και η ελληνική παραγωγή 
µπορούν να βγουν σηµαντικά ενισχυµένες από 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και την πορεία 
προς την ενεργειακή µετάβαση. Για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, ειδικά για τις ενεργοβόρες, το ευρωπαϊκό 
σχέδιο συνεπάγεται και µεγάλες ευκαιρίες αλλά και 
σηµαντικούς κινδύνους. Είναι ενθαρρυντικό ότι ήδη 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Του Αλέξανδρου Χατζόπουλου

Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος είναι Γενικός 
∆ιευθυντής του ΣΕΒ

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



αρκετές επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει την πρόκληση, 
την έχουν εντάξει κεντρικά στη στρατηγική τους, 
κυνηγάνε τις ευκαιρίες, καινοτοµούν και επενδύουν 
στους µεγάλους µετασχηµατισµούς που απαιτούνται. 

Ταυτόχρονα όµως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί 
το περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορούν να παραµένουν 
ανταγωνιστικές απέναντι σε εταιρείες τρίτων χωρών που δεν 
ακολουθούν µε τον ίδιο ρυθµό την Ευρώπη. Είναι σηµαντικό 
να διασφαλιστεί πως η αύξηση της κλιµατικής φιλοδοξίας 
της ΕΕ, η οποία σηµειωτέων εκπέµπει µόλις το 8% των 
παγκόσµιων Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου, δεν θα 
εξελιχθεί σε τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα ή τη βιοµηχανική 
παραγωγή, κυρίως των περιφερειακών χωρών, και βέβαια και 
της Ελλάδας, µέσω της διαρροής άνθρακα ή της ελλιπούς 
εφαρµογής του CBAM. 

Άλλωστε, το να µετακοµίσει η παραγωγή εκτός ΕΕ, εκτός του 
κόστους σε θέσεις εργασίας, επενδύσεις και εξαγωγές, θα 
έχει και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η γεωγραφική 
µας θέση και οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδος καθιστούν αυτή 
την ανάγκη επιτακτικότερη για εµάς: η Πολιτεία πρέπει 
να σκύψει πάνω από το πρόβληµα, ξεκινώντας από την 
εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας, το οποίο 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

αποτελεί διαχρονικά ένα µεγάλο αγκάθι και σήµερα ένα 
οξύτατο πρόβληµα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
σοβούσας ενεργειακής κρίσης, σωστά ξεκινάει από 
τα νοικοκυριά και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, 
και η εργαλειοθήκη αντιµετώπισης των επιπτώσεων 
της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε πρόσφατα η 
ΕΕ αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια προστασίας τους. 
Όµως πρέπει γρήγορα να εστιάσουµε στη βιοµηχανία και 
στην επιχειρηµατικότητα µιας και εκείνη τροφοδοτεί µε 
σταθερότητα και συνέπεια τα εισοδήµατα των νοικοκυριών. 

Για τους επόµενους δύσκολους µήνες του χειµώνα, 
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το κόστος της ενέργειας 
για τις επιχειρήσεις, µέσης και υψηλής τάσης, καθώς 
και του φυσικού αερίου θα παραµείνει ανταγωνιστικό 
σε σχέση µε ότι συµβαίνει σε άλλες χώρες. 

Πέραν, όµως, από αυτό τον χρονικό ορίζοντα πρέπει να 
διαµορφωθεί και µια αποτελεσµατικά λειτουργούσα αγορά 
ενέργειας, µε τις απαραίτητες υποδοµές, διασυνδέσεις και 
επενδύσεις, ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτό το ανταγωνιστικό 
κόστος ενέργειας θα παραµείνει διατηρήσιµο.



56

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µετά την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση του 2008, έχει αναδειχθεί η σηµασία της 
βιοµηχανίας για την ευρωπαϊκή οικονοµία (στόχος 
αύξησης συµµετοχής της µεταποίησης στο ΑΕΠ της Ε.Ε. 
από 15% στο 20%, Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Στρατηγική µε 
άξονες: ενιαία ψηφιακή αγορά, εξασφάλιση ισότιµων 
όρων ανταγωνισµού, στήριξη της βιοµηχανίας κατά τη 
µετάβαση προς την κλιµατική ουδετερότητα, κυκλική 
οικονοµία, καινοτοµία και έµφαση στις δεξιότητες και 
την επανακατάρτιση κ.λπ.).

Η Στρατηγική επικαιροποιήθηκε, µεσούσης της 
πανδηµίας, µε προτεραιότητες: ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ενιαίας Αγοράς και της στρατηγικής 
αυτονοµίας της ΕΕ και υποστήριξη της µετάβασης σε 
πράσινο και ψηφιακό µετασχηµατισµό. Παράλληλα, 
προωθούνται σηµαντικές Συµµαχίες της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας και η δηµιουργία εγχώριας αλυσίδας αξίας 
σε αγαθά όπως Μπαταρίες, Ανακυκλώσιµα Πλαστικά, 
Υδρογόνο και Πρώτες Ύλες. 

ΕΘΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική βιοµηχανία συµβάλλει 
στο 9% του ΑΕΠ και -όπως πιστεύουν ο ΣΕΒ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
και οι Περιφερειακοί Βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι- µπορεί 
και πρέπει να ανέλθει στο 12% έως και το 2025 και στο 15% 
εντός των εποµένων 15 ετών. Ο στόχος έγινε αποδεκτός 
από την παρούσα κυβέρνηση. Η µεταποίηση, υποσύνολο 

της βιοµηχανίας, συνεισφέρει στο 87% των ελληνικών 
εξαγωγών αγαθών σε άνω των 185 χωρών, αποτελεί το 
40% της φορολογίας νοµικών προσώπων, υπερβαίνει το 
36% των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης στη χώρα και 
επενδύει κατά κεφαλή σχεδόν 6 φορές περισσότερο 
από κάθε άλλον κλάδο της οικονοµίας µας. Για κάθε 
1 νέα θέση εργασίας στη µεταποίηση δηµιουργούνται 
άλλες 3,5 θέσεις στο σύνολο της οικονοµίας. 

Απεδείχθη ιδιαίτερα ανθεκτική µετά το 2010, παρά 
τη σηµαντική πτώση στην εγχώρια ζήτηση και τα 
µειονεκτήµατα υψηλού κόστους ενέργειας και µη 
µισθολογικού κόστους. Η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 2,5% τον περασµένο Ιούλιο σε σχέση 
µε τον προηγούµενο µήνα και 7,7% σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του περασµένου έτους, οι εξαγωγές αγαθών 
ενισχύθηκαν κατά 22,1% και ο προοδευτικός δείκτης 
Κύκλου Εργασιών της Βιοµηχανίας αυξήθηκε κατά 36,7%, 
όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην Ε.Ε. αυξήθηκε το ίδιο 
διάστηµα κατά 30%. Αρκετές ελληνικές βιοµηχανίες 
υλοποιούν ή έχουν δροµολογήσει επενδύσεις 
προς αύξηση του παραγωγικού διαθεσίµου τους ή 
επέκτασης του εύρους των παραγόµενων προϊόντων 
τους, ορισµένα εκ των οποίων µε σηµαντικό βαθµό 
ανάπτυξης ίδιας τεχνογνωσίας ή και καινοτοµίας. Οι 
µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής είναι 4,4 και το 
ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού 
79,6% τον περασµένο µήνα, µε τις επιχειρηµατικές 
προσδοκίες στη βιοµηχανία να αυξάνονται από τις 112,3 

µονάδες τον Ιούλιο στις 114,6 µονάδες τον Αύγουστο. 
Σηµαντικές εγχώριες επιχειρήσεις εισάγουν, µετατρέπουν 
ή αναπτύσσουν τεχνολογίες και τεχνογνωσία για 
προσαρµογή στις ανάγκες για υιοθέτηση αυτοµατισµών 
και αξιοποίηση της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Έχει συσταθεί Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας για τη 
διαµόρφωση συνεκτικής και ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής. 
Εκτιµούµε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη ζητήµατα 
όπως: ολοκληρωµένη διαχείριση ανακυκλούµενων εγχώριων 
υλών και υλικών, µείωση εξάρτησης από εισαγωγές, 
µετάβαση στην κλιµατικά ουδέτερη βιοµηχανική παραγωγή, 
ψηφιοποίηση παραγωγής, αρµονική βιοµηχανική συµβίωση 
και ανάδειξη αλυσίδων αξίας. Το ενεργειακό κόστος είναι 
κρίσιµη παράµετρος στην προσπάθεια απόκτησης συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος. Ως χώρα, διαχρονικά, υπερβαίνουµε 
σηµαντικά τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. τιµών φορτίου βάσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας. Οι στρεβλώσεις 
που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά, ακόµη και µετά 
την έναρξη λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, 
δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής 
βιοµηχανίας και αυτό πρέπει να επιλυθεί. 

Αδιαµφισβήτητα, η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής 
βιοµηχανίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εάν η 
µεταποίηση ανέλθει στο 12% του ΑΕΠ, θα προστεθούν 
άνω των 23 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, η απασχόληση θα αυξηθεί 
κατά 13% και τα δηµόσια έσοδα άνω των 4,5 δισ. ευρώ. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Του Πάνου Λώλου

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΩΣ ΧΩΡΑ, ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μ.Ο. ΤΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΟΙ 
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
∆ΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΒΣΕ
Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιπροσωπεύει µεγάλο 
ποσοστό της βιοµηχανικής ισχύος της χώρας και 
φιλοξενεί εµβληµατικές επιχειρήσεις. Άνω του 11,5% 
των απασχολουµένων στην ελληνική µεταποίηση 
εργάζονται στην Στερεά Ελλάδα, είναι η πρώτη ανάµεσα 
στις περιφέρειες της χώρας, έχοντας και τον υψηλότερο 
δείκτη δηµιουργίας Μεικτής Προστιθέµενης Αξίας 
σε απόλυτο νούµερο και ως ποσοστό εξέλιξης τα 
τελευταία έτη. Οι άνω από 100 εταιρείες-µέλη του ΣΒΣΕ 
απασχολούν 17.150 εργαζοµένους, αντιπροσωπεύουν, 
ως προς τον κύκλο εργασιών τους, το 70% του ΑΕΠ 
της Στερεάς Ελλάδας και το 3,85% του ΑΕΠ της χώρας 
και συνεισφέρουν στο 5,0% των ελληνικών εξαγωγών. 

Ο ΣΒΣΕ είναι έτοιµος να συνεχίσει να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κινητοποίησή του, όπως και 
πολλών εταιρειών-µελών του, αµέσως µετά τις φετινές 
πυρκαγιές που έπληξαν την Β. Εύβοια. Θα συνεχίσουµε να 
συµµετέχουµε ενεργά στο Περιφερειακό Επιµελητηριακό 
Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί ήδη µε 
αξιόλογο τρόπο. Το Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης 
Οινοφύτων-Ασωπού αποτελεί ένα πρωτοφανές για 
τα ελληνικά δεδοµένα έργο και η βούληση του ΣΒΣΕ 
είναι να συνδράµει αποφασιστικά, σε συνεννόηση και 
συνεργασία µε τις αρχές της Αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθµών, τις εταιρείες Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του 
ΕΠΕ µε στόχο τη βέλτιστη εξέλιξη του έργου. Ο ΣΒΣΕ είναι 
προσανατολισµένος στη διευκόλυνση της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης στην περιφέρεια, µε προσπάθειες για την 
παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τα µέλη 
του, ανάδειξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζει 
η βιοµηχανία, επισήµανση ρεαλιστικών λύσεων και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. 

Οι εταιρείες που συµµετέχουν στον ΣΒΣΕ, είναι σταθερά 
προσανατολισµένες στην προσπάθεια συµβολής της 
βιοµηχανίας στην εθνική οικονοµία και βελτίωσης 
του διεθνούς τους αποτυπώµατος, βασιζόµενες στις 
αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης µε σαφείς ευεργετικές 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και αυτό θα επιχειρήσουµε να εκφράσουµε µε τη δράση 
µας ως νέο και δυναµικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε 
ουσιαστική συνεργασία µε τον επιµελητηριακό θεσµό.

Ο Πάνος Λώλος 
είναι Πρόεδρος του 

Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
Του Ηλία Χατζηχριστοδούλου

Ως ένας από τους εκπροσώπους της 
επιχειρηµατικής κοινότητας και 
ενόψει των δυσθεώρητων αυξήσεων 
του κόστους ηλεκτρικού ρεύµατος 

και φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις, µεταποιικών 
και µη, θεωρώ σκόπιµο να επισηµάνω τα εξής:

ΠΡΩΤΟΝ: Η ανακοινωθείσα στη ∆.Ε.Θ. από τον 
πρωθυπουργό επιχορήγηση των λογαριασµών 
ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής τάσεως νοικοκυριών 
και ορισµένων επιχειρήσεων, σε ποσοστό έως και 
80%, κρίνεται ως µία απαραίτητη και οπωσδήποτε 
θετική παρέµβαση.

∆ΕΥΤΕΡΟΝ: H υπερβολική αύξηση του κόστους 
ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου των 
επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως δε των ενεργοβόρων 
βιοτεχνικών, βιοµηχανικών και εν γένει µεταποιητικών 
και παραγωγικών επιχειρήσεων, εγκυµονεί 
σοβαρότατους κινδύνους τόσο για την βιωσιµότητα 
τους, όσο και για την συνοχή της κοινωνίας.

Αυτό συµβαίνει για τους εξής λόγους: 

1. Η όποια οικονοµική ελάφρυνση από την 
επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύµατος των 
νοικοκυριών θα εξανεµιστεί από τις τεράστιες 
ανατιµήσεις του συνόλου των προϊόντων, 
ιδιαίτερα των ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες 
θα προκύψουν, ως φυσικό επακόλουθο, της 
εκτόξευσης του κόστους παραγωγής τους.

2. Μεγάλο ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων 
θα αντιµετωπίσει το φάσµα της χρεωκοπίας, 
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του λειτουργικού 
τους κόστους, συγχρόνως µε την κατακρήµνιση 
της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών.

3. Η κοινωνική συνοχή θα κινδυνεύσει, εξαιτίας 
της αναπόφευκτης εκτίναξης της ανεργίας 
και της συνακόλουθης αδυναµίας των πολιτών 
να καλύψουν βασικές τους ανάγκες όπως 
θέρµανση, ένδυση ακόµη και σίτιση.

Χρήσιµο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να παρατεθεί ένα 
εξαιρετικά διαφωτιστικό στοιχείο:

H περίπτωση συγκεκριµένης µεσαίας επιχείρησης της 
Πιερίας, της οποίας το ενεργειακό κόστος εκτοξεύθηκε 
σε απαγορευτικά, για τη λειτουργία της, επίπεδα και οι 
πληρωτέοι λογαριασµοί της για ηλεκτρικό ρεύµα και 
φυσικό αέριο, που αποδεικνύουν την αλήθεια και την 
ακρίβεια των λόγων µου, είναι στα χέρια µου και στη 
διάθεσή σας. Ας αρχίσουµε πρώτα από την αύξηση της 
τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η εν λόγω εταιρεία, για 
τον ίδιο όγκο κατανάλωσης, το µεν Ιανουάριο του 2021 
χρεώθηκε για Προµήθεια Ρεύµατος (Α) 144.000 ευρώ, 
ενώ για τον Αύγουστο του ιδίου έτους χρεώθηκε µε 
268.000 ευρώ. Η αύξηση µε τη οποία επιβαρύνεται η 
εταιρεία είναι της τάξεως του 86% !!!

Όσον αφορά στην αύξηση του κόστους του φυσικού 
αερίου αναφέρουµε µόνο το εξής:

Ενώ η τιµή του κατά τον Ιούλιο του 2021 ήταν 15 ευρώ ανά 
µεγαβατώρα, τον Ιανουάριο του 2022, σύµφωνα µε τα 
Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χρηµατιστηρίου 
Ενέργειας της Ολλανδίας, αυτή θα ανέλθει στα 92 ευρώ 
ανά µεγαβατώρα. Θα σηµειωθεί δηλαδή αύξηση της 
τάξεως του 513%!!! Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση 
πιστεύει κανείς ότι η Ελληνική Οικονοµία θα αποφύγει 
την κατάρρευση; Όσον αφορά δε στην πρόωρη, όπως 
αποδεικνύεται, απολιγνιτοποίηση της ενέργειας, έχω 
να παρατηρήσω τα εξής:

• Αποφασίστηκε η κατάργηση του λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, χωρίς σχέδιο και 
χωρίς επενδύσεις, οι οποίες θα µας εξασφάλιζαν 
την επαρκή και σε προσιτή τιµή ενέργεια. 

• Ενώ έχει αποφασισθεί ότι το φυσικό αέριο θα 
είναι το καύσιµο µετάβασης προς την Τέταρτη 
Βιοµηχανική Επανάσταση, δεν υλοποιούνται οι 
απαραίτητες για αυτό το σκοπό επενδύσεις.

• Αντιθέτως δηµιουργούνται αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα, τη στιγµή µάλιστα που 
δεν υπάρχει η τεχνολογία για µεγάλης έκτασης 
αποθήκευση του ηλεκτρικού ρεύµατος.

• Είναι απαραίτητο, παράλληλα µε την µετάβαση σε 
καθαρές πηγές ενέργειας, να δηµιουργηθούν οι 
απαραίτητες υποδοµές οι οποίες θα µας επιτρέψουν 
να έχουµε σε επάρκεια και φθηνές τιµές φυσικό 
αέριο και ρεύµα, ώστε η είσοδός µας στη νέα 
ενεργειακή εποχή να πραγµατοποιηθεί οµαλά.

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 700.000 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΜΟΝΟ ΟΙ 30.000 ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΑΠΟ∆ΕΙΚΤΟΣ 
Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αφού, λοιπόν, λάβουµε υπόψη τα ανωτέρω για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εξελισσόµενης 
ενεργειακής κρίσης, προτείνω: 

ΠΡΩΤΟΝ: Tην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύµατος και 
του φυσικού αερίου για παραγωγικούς σκοπούς, µέχρι 
του σηµείου να επανέλθει το κόστος τους στο προ 
των αυξήσεων επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση οι µεν 
επιχειρήσεις να διατηρήσουν αµείωτο το προσωπικό 
τους, οι δε πολίτες να αποφύγουν τη πτώση του 
βιοτικού τους επιπέδου και την φτωχοποίηση.

∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Την τόνωση της ρευστότητας των µικρών 
επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών, µέσω του 
τραπεζικού συστήµατος.

Με δεδοµένο, σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, 
ότι από το σύνολο των 700.000 περίπου µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, µόνο οι 30.000 από αυτές πληρούν 
τα τρέχοντα πιστοληπτικά κριτήρια, είναι πλέον 
αυταπόδεικτος ο αποκλεισµός της συντριπτικής 
κατηγορίας των Ελλήνων επιχειρηµατιών από την 
πρόσβαση στο Τραπεζικό σύστηµα.

Προκειµένου, λοιπόν, να αποφευχθεί η αποσύνθεση 
του παραγωγικού ιστού της χώρας, είναι αναγκαίο να 
αλλάξει ο χαρακτήρας των πιστοληπτικών κριτηρίων.
Με απλά λόγια θα πρέπει να δίνεται πολύ µεγαλύτερη 
βαρύτητα στον κλάδο δραστηριότητας της κάθε 
επιχείρησης, καθώς στη βιωσιµότητα και στην 
αποδοτικότητα των εκάστοτε επιχειρηµατικών της 
σχεδίων (business plan), µε σκοπό την τόνωση της 
εξωστρέφειας και την µείωση των περιττών εισαγωγών.

Το αποτέλεσµα που θα προκύψει θα είναι η σαφής 
βελτίωση του εµπορικού µας ισοζυγίου και η αύξηση 
της παραγωγικότητας της Ελληνική Οικονοµίας.
Έχοντας εµπιστοσύνη στα αντανακλαστικά της 
κυβέρνησης, ευελπιστούµε, ότι το πρόβληµα θα 
αντιµετωπισθεί, τελικά, εξασφαλίζοντας έγκαιρα 
την απαραίτητη για το σκοπό αυτό χρηµατοδότηση, 
εκµεταλλευόµενη τα πολύ χαµηλά, τουλάχιστον ακόµη, 
επιτόκια της ΕΚΤ και των αγορών.

O Ηλίας 
Χατζηχριστοδούλου 
είναι Πρόεδρος του 

Επιµελητηρίου Πιερίας
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Οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και 
αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασµό 
µε τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης 
έχουν ενεργοποιήσει την τελευταία 

δεκαετία σε παγκόσµιο επίπεδο έναν δυναµικό 
ενεργειακό µετασχηµατισµό που καταργεί τα, µέχρι 
πρότινος, ευδιάκριτα όρια παραγωγού – καταναλωτή, 
µεταβάλλει την ισορροπία των αγορών ενέργειας και 
αλλάζει τις καθηµερινές συνήθειες και πρακτικές 
πολιτών και επιχειρήσεων.

Πλωτοί φωτοβολταϊκοί και αιολικοί σταθµοί, 
αντλησιοταµίευση µε χρήση πράσινης ενέργειας, µπαταρίες 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και 
πράσινο υδρογόνο είναι κάποιες από τις τεχνολογίες µε 
σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης που εισάγουν νέα 
µοντέλα αξιοποίησης της ενέργειας. 

Η Αιτωλοακαρνανία, κατέχοντας σηµαντική θέση στον 
ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας για δεκαετίες και 
εκµεταλλευόµενη το ανεξάντλητο δυναµικό της σε 
φυσικούς πόρους και το πλούσιο φυσικό της ανάγλυφο, 
οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη ενέργεια και 
να αποτελέσει ενεργειακό κόµβο στην νέα ενεργειακή 
εποχή. Έκτος από την πληθώρα έργων «συµβατικών» 
ΑΠΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή, έργα Πράσινης 
Ανάπτυξης βασιζόµενα σε νέες τεχνολογίες έχουν 
ήδη προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον µεγάλων 
και µικρών επιχειρήσεων στην Αιτωλοακαρνανία, µε 
κάποια από τα επενδυτικά πλάνα να βρίσκονται ήδη 
στη φάση της υλοποίησης. 

Η υλοποίηση και η διάδοση αυτών των νέων τεχνολογιών 
πράσινης ενέργειας, όµως, θα προκαλέσει και 
ριζικές µεταβολές σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. 

Οι παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, οι 
µεταφορές, η αγορά εργασίας, τα δίκτυα υποδοµών 
µεταφοράς και ενέργειας είναι µόνο κάποιοι από τους 
τοµείς που θα επηρεαστούν παγκοσµίως, άµεσα ή 
έµµεσα, εντός της επόµενης δεκαετίας, µε ταυτόχρονη 
ανασύνταξη και αναδιοργάνωση των διαδικασιών και 
των προτεραιοτήτων επιχειρήσεων και πολιτών. 

Οι επιχειρήσεις και οι οικιακοί καταναλωτές ενέργειας 
θα κληθούν σύντοµα να επαναπροσδιορίσουν την 
πηγή και τον τρόπο µε τον οποίο προµηθεύονται 
την απαραίτητη σε αυτούς ενέργεια, µε στόχο την 
µείωση του ενεργειακού τους κόστους, στρεφόµενοι, 
µεταξύ άλλων, σε εναλλακτικές µορφές ενέργειας, 
στην αυτοπαραγωγή και στην εγκατάσταση κάποιου 
συστήµατος αποθήκευσης ενέργειας. 

Η µαζική διάδοση της ηλεκτροκίνησης, όπως και 
η ένταξη του πράσινου υδρογόνου στο ενεργειακό 
µίγµα, απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών, 
καθώς και εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού 
για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των 
υποδοµών αυτών, ενώ στο τοµέα των µεταφορών η 
επένδυση σε «ακριβότερα» οχήµατα θα οδηγήσει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µεταφορικών 
επιχειρήσεων και στην ταυτόχρονη µείωση του 
κόστους µεταφοράς των αγαθών. 

Βασική προϋπόθεση για την οµαλή και αποδοτική 
µετάβαση στο νέο ενεργειακό καθεστώς είναι, σε 
κάθε περίπτωση, οι έγκαιρες και γενναίες αποφάσεις 
της πολιτείας, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και το 
επενδυτικό ενδιαφέρον αυτήν την στιγµή προπορεύονται 
κατά πολύ της ετοιµότητας του κράτους. Η έλλειψη 
θεσµικού πλαισίου για πολλές από τις νέες τεχνολογίες, 

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΠΥΛΩΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Του Παναγιώτη Τζιχριτζή

Ο Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής είναι Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

η απουσία ειδικού χωροταξικού σχεδίου και τα 
απαρχαιωµένα δίκτυα υποδοµών είναι σηµαντικοί 
παράγοντες αβεβαιότητας για την υλοποίηση επενδύσεων 
πράσινης ανάπτυξης. 

Είναι δεδοµένο ότι η, απαραίτητη για την αντιµετώπιση 
της Κλιµατικής Αλλαγής, µετάβαση αυτή καθιστά 
την εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών και των 
ανεξάντλητων φυσικών πόρων αναγκαία σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Η προσαρµογή στην νέα 
ενεργειακή πραγµατικότητα, όµως, µπορεί ταυτοχρόνως 
να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για τις τοπικές 
οικονοµίες, συµβάλλοντας τόσο στην ανταγωνιστικότητα 
και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην 
ασφάλεια εφοδιασµού ενέργειας και στον περιορισµό 
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Τα τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα του Νοµού 
Έβρου, η Αλεξανδρούπολη, πρωταγωνιστεί 
σε όλες τις σχεδιαζόµενες γεωπολιτικές 
εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου. Η 

Αλεξανδρούπολη, είναι πλέον γνωστή σε όλες και όλους, 
άσχετα αν την έχουν επισκεφτεί ή όχι. 

Όλα όσα σχεδιάζονται για την Αλεξανδρούπολη, που 
ανακλαστικά αφορούν συνολικά τον Νοµό Έβρου 
γεωγραφικά ή την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
διοικητικά, είναι εν πολλοίς γνωστά και σίγουρα 
ενδιαφέροντα αν και πλέον οι παροικούντες την περιοχή 
αδηµονούµε για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού.
Λέγεται πολύ συχνά -και συµφωνώ µε αυτό- ότι η 
Αλεξανδρούπολη αποτελεί έναν γεωστρατηγικό κόµβο 
για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη εν γένει. 
Ποια είναι όµως τα χαρακτηριστικά αυτού του κόµβου 

και γιατί τον καθιστούν σηµαντικό; Εν αρχή είναι η 
γεωγραφική θέση. Η Αλεξανδρούπολη -και ο Έβρος- 
βρίσκονται σε ένα σταυροδρόµι γεωγραφικό, πολιτιστικό, 
πολιτισµικό και ενώνει δύο κόσµους: της Ευρώπης και 
της Ασίας. ∆εν θέλω να δώσω πολιτικές προεκτάσεις 
στην οµιλία µου, όµως µιλώντας για σύνορα και δη 
µε την Τουρκία δεν µπορώ να παραβλέψω την ανάγκη 
ύπαρξης «οχυρωµατικών» έργων στην περιοχή. 

Η ενεργειακή αναβάθµιση της Αλεξανδρούπολης και του 
Έβρου, σίγουρα επιτελούν έναν τέτοιο σκοπό και µάλιστα σε 
δύο επίπεδα. Πολύ πρόσφατα µπήκε σε τροχιά υλοποίησης 
η σύνδεση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο 
δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο σχεδιασµός 
για τον Έβρο περιλαµβάνει τη µεταφορά του αερίου από 
την Αλεξανδρούπολη στην Ορεστιάδα µέσω ενός αγωγού 
που θα κατασκευαστεί παράλληλα µε την συνοριογραµµή 
µε διακλαδώσεις στις µεγάλες πόλεις που υπάρχουν στο 
µεσοδιάστηµα. Αυτό το ενεργειακό έργο είναι ταυτόχρονα 
και οχυρωµατικό. Ένας τόπος δεν οχυρώνεται µόνο µε 
φυσικά εµπόδια. Ένας τόπος οχυρώνεται κυρίως από τους 
ανθρώπους που ζουν σε αυτόν και για τις παραµεθόριες 
περιοχές το κόστος της ενέργειας µπορεί να αποτελέσει 
ρυθµιστικό παράγοντα ακόµα και στο δηµογραφικό ζήτηµα 
το οποίο απασχολεί έντονα τον Έβρο και τη Θράκη γενικά. 

Στη µεγάλη εικόνα, όµως, ο περί ου ο λόγος αγωγός είναι 
ένας µόνο από τους αγωγούς που διατρέχουν τον Έβρο, 
αποδίδοντας του οφέλη. Το κεντρικό hub, τον κεντρικό κόµβο, 
δηµιουργούν ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, η ένωση του µε 
τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και ο συνδυασµός του µε 
τον σταθµό µεταφόρτωσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
– το γνωστό σε όλους µας FSRU ή άλλως LNG. Όλα αυτά 
µαζί ως σχεδιασµός και στο κοντινό µέλλον ως λειτουργικό 

Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΩΣ CASE 
STUDY ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ

Του Χριστόδουλου Τοψίδη

Ο Χριστόδουλος Τοψίδης είναι Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Έβρου

σύµπλεγµα, θέτουν την Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του 
ενεργειακού χάρτη, που διαµορφώνεται στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Τρόπον τινά τη θωρακίζουν, αλλά ταυτόχρονα 
την καθιστούν πεδίο εφαρµογής επενδυτικών σχεδίων 
µεγάλου βεληνεκούς για τα οποία το υπό διαµόρφωση 
ενεργειακό περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
και προϋπόθεση. Το σύµπλεγµα αυτό λειτουργεί και ως 
ασπίδα σε τυχόν επίβουλους των ελληνικών συνόρων, που 
δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι είναι και σύνορα της Ευρώπης. 

Ταυτόχρονα όµως µετατρέπουν σταδιακά την 
Αλεξανδρούπολη σε ένα πανευρωπαϊκό -αν όχι παγκόσµιο- 
case study αφού µέσα σε αυτό το σύµπλεγµα η πόλη δύναται 
να λειτουργήσει ενεργειακά απαλλαγµένη ή έστω λιγότερο 
εξαρτώµενη από τις «παραδοσιακές» µορφές ενέργειας 
που αποδεδειγµένα πλέον είναι κοστοβόρες αλλά και µε 
σηµαντικά αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 

∆εν υποστηρίζω, φυσικά, ότι πρέπει να αφορίσουµε τις 
παραδοσιακές µορφές ενέργειας. Λέω όµως ότι πλέον 
έχει φτάσει η στιγµή που καλούµαστε να µελετήσουµε 
σοβαρά την ενεργειακή σκακιέρα που διαµορφώνεται 
ενώπιον µας και να «παίξουµε» έτσι ώστε να αξιοποιήσουµε 
στο µέγιστο τις δυνατότητες που µας δίνει η κάθε µορφή 
ενέργειας, αλλά και τη µεγάλη δυνατότητα και ευκαιρία που 
µας δίνει ο συνδυασµός όλων των διαθέσιµων επιλογών. 

Από το κάδρο που µελετάµε δεν πρέπει να εξαιρέσουµε 
και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, για τις οποίες η 
Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος αποτελούν πρόσφορο έδαφος. 
Ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης λειτουργούν 
ενεργειακές κοινότητες και αιολικά πάρκα, µε προοπτικές 
και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, όµως ειδικά σε ό,τι 
αφορά την αιολική ενέργεια, εκτιµώ ότι οι χειρισµοί όλων 
όσοι κατέχουν θεσµικό ρόλο θα πρέπει να είναι λεπτοί 
προκειµένου το ισχυρό πλεονέκτηµα που δίνει αυτή η 
µορφή ενέργειας, να µην µετατραπεί σε µειονέκτηµα 
για το περιβάλλον και τους ανθρώπους µας. 

Σηµειωτέον ότι σηµαίνοντα ρόλο στην ενεργειακή, αλλά 
και την εν γένει αναβάθµιση της Αλεξανδρούπολης 
και συνεκδοχικά της Θράκης παίζουν οι εξελίξεις στο 
Λιµάνι της πόλης και η επικείµενη ιδιωτικοποίηση του 
Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης. Η εξέλιξη αυτή, όταν 
ολοκληρωθεί αναµένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά 
στην ισχύ της Αλεξανδρούπολης, άρα και στην εµπορική- 
επιχειρηµατική δυναµική της. Όλα αυτά βέβαια, αναµένουµε 
να συντελέσουν στην αναβάθµιση της τοπικής οικονοµίας 
και αυτή µε τη σειρά της, να ενισχύσει την εθνική. 
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Οτοµέας της ενέργειας διαδραµατίζει ζωτικό 
ρόλο στην προσπάθεια ανάκαµψης και 
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας. Στην 
προσπάθεια ανάδειξης ενός βιώσιµου 

παραγωγικού µοντέλου, µε αιχµή την εξωστρέφεια, τις 
επενδύσεις, την καινοτοµία. 

Πρόκειται για έναν τοµέα που πρωταγωνιστεί στην προσέλκυση 
επενδύσεων διεθνώς, που εξελίσσεται συνεχώς, ενσωµατώνει 
νέες και καινοτόµες τεχνολογίες, αξιοποιεί νέες πηγές. 
Κινητοποιεί σηµαντικές δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, 
απασχολεί ανθρώπους µε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, 
αποτελεί τον καταλύτη για αλλαγές και εξέλιξη σε όλα 
τα επίπεδα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα 
είναι γνωστό ότι διαθέτει µια σειρά από γεωγραφικά και 
γεωµορφολογικά πλεονεκτήµατα, που της επιτρέπουν να 
προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), γεγονός που θα έπρεπε να έχει 
συµβεί εδώ και χρόνια, για να έχουµε ενεργειακή επάρκεια 
και να µην είµαστε ως οικονοµία εξαιρετικά ευάλωτοι σε 
ενεργειακές κρίσεις, όπως αυτή που βιώνουµε τώρα. 
Ταυτόχρονα αποτελεί σηµαντικό τοµέα στην προσπάθεια για 
εκσυγχρονισµό της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την 
ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. Στον απόηχο µιας πρωτόγνωρης 
παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης σε συνδυασµό µε την 
εγχώρια οικονοµική κρίση, οι επιχειρήσεις κάθε µεγέθους 
προσπαθούν να ισορροπήσουν και να προσαρµοστούν σε 
µια νέα πραγµατικότητα. Συµφωνούµε όλοι ότι η δυνατότητα 
ανάπτυξης της Ελλάδας εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο 
θα επιτύχει τη µετάβαση της οικονοµίας της σε ένα νέο, 
υγιέστερο παραγωγικό µοντέλο. Ένα µοντέλο το οποίο θα 
δηµιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, θα ενσωµατώνει 
την τεχνολογία και την καινοτοµία και θα έχει εξωστρεφή 
προσανατολισµό. Ο ενεργειακός µετασχηµατισµός των 

επιχειρήσεων σε µία «πράσινη» κατεύθυνση αποτελεί 
σηµαντική πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας σήµερα και στο µέλλον και οι ελληνικές 
επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη. 
Γι’ αυτό και παρά το αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων 
ετών, όλο και περισσότερες αποφασίζουν να επενδύσουν σε 
µικρότερα ή µεγαλύτερα έργα ενεργειακής αναβάθµισης. 

Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια βρίσκεται ακόµη σε αρκετά 
πρώιµο στάδιο. Όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικές 
έρευνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις που προχωρούν 
σε έργα ενεργειακού µετασχηµατισµού είναι οι µεγάλες. 
Είναι επιχειρήσεις που ήδη πρωταγωνιστούν στους κλάδους 
τους, που ήδη αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα, 
που ήδη διαθέτουν εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό.

Μια αναδυόµενη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας είναι 
η “Πράσινη Επιχειρηµατικότητα”. Η µεγάλη ανάγκη για την 
προστασία του περιβάλλοντος έχει στρέψει την αγορά προς 
την πράσινη οικονοµία. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 
επιδιώκουν να συµβάλουν ενεργά στην προστασία του 
περιβάλλοντος και τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής 
µέσα από επενδύσεις που πραγµατοποιούν στην έρευνα 
και την ανάπτυξη πράσινων πρακτικών και τεχνολογιών. 

Ωστόσο το γεγονός ότι η γνώση που παράγεται από την 
έρευνα δεν φτάνει στην παραγωγή και δεν ενσωµατώνεται 
σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά στις 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αποτελεί τροχοπέδη 
στον τοµέα ανάπτυξης της καινοτοµίας. Οι δραστηριότητες 
των πράσινων επιχειρήσεων καλύπτουν το µεγαλύτερο 
φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας από τον πρωτογενή 
τοµέα (βιολογική γεωργία, εναλλακτικές καλλιέργειες), 
δευτερογενή τοµέα (παραγωγή ενέργειας, πράσινες 
κατασκευές και εξοικονόµηση ενέργειας, ανακύκλωση), 
τριτογενή τοµέα (εµπόριο πράσινων προϊόντων) και 

ΜΙΑ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η “ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Του Βαγγέλη Ξυγκώρου

τεταρτογενή τοµέα (επικοινωνία, προβολή, πιστοποίηση). 
Οι πράσινες υποδοµές, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, 
η διαχείριση των υδάτων και των περιβαλλοντικών 
συστηµάτων µπορούν να προσφέρουν πολλά κοινωνικά, 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη στις περιοχές 
όπου ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι. Καθώς το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας θα συνεχίσουν 
να καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό ποσοστό της παραγωγής 
και κατανάλωσης ενέργειας στον 21ο αιώνα, θα πρέπει 
να γίνουν ολοένα και µεγαλύτερες προσπάθειες για να 
αξιοποιηθούν περισσότερο αποδοτικά αυτοί οι πόροι 
και να οδηγηθούµε ταχύτατα σε µία οικονοµία χαµηλών 
ρύπων και να επιτευχθούν ή να µειωθούν στο ελάχιστο 
οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα. 

Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν έναν κρισιµότατο ρόλο στο αν 
θα τα καταφέρουµε ως ανθρωπότητα. Ενώ ένα κυρίαρχο 
µέρος της συζήτησης αφορά µεγάλους επιχειρηµατικούς 
οµίλους, αν η πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν συµµετέχουν 
ενεργά στις πολιτικές που θα ακολουθηθούν, δυστυχώς τα 
αποτελέσµατα δε θα είναι τα προσδοκόµενα. Επιβάλλεται 
να βοηθήσουµε και να δώσουµε κίνητρα στις ΜΜΕ (πάνω 
από 24 εκ. επιχειρήσεις και σχεδόν 100 εκ εργαζόµενοι 
στην Ευρώπη) που αποτελούν πάνω από το 95% των 
επιχειρήσεων, να εφαρµόσουν νέα επιχειρηµατικά και 
ενεργειακά µοντέλα, µε στόχευση στην εξοικονόµηση 
ενέργειας και την κυκλική οικονοµία, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την βιώσιµη ανάπτυξή τους και τη συντήρηση 
των θέσεων εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνει σε Τοπικό 
επίπεδο λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών, αλλά 
δεδοµένα µέσα σε ένα Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσµικό 
πλαίσιο. Η κλιµατική κρίση δε πρόκειται να περιµένει. 
Οι επιλογές που θα κάνουµε ή δε θα κάνουµε τα 
αµέσως επόµενα χρόνια και η ταχύτητα υλοποίησης 
τους, θα προσδιορίσουν το κόσµο που θα αφήσουµε 
στις επόµενες γενιές.

Ο Βαγγέλης 
Ξυγκώρος 
είναι Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου 
Μεσσηνίας

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
∆ΩΣΟΥΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ (ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 24 ΕΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΟΝ 
100 ΕΚ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ) 

ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 95% 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ 

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηεπιχειρηµατικότητα σε κάθε µορφή είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την εξασφάλιση 
οικονοµικής ανάπτυξης, καινοτοµίας, 
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. 

Η σχέση της παραγωγής και χρήσης ενέργειας µε το περιβάλλον 
αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες το κύριο αντικείµενο 
προβληµατισµών, στους επιστηµονικούς και πολιτικούς 
χώρους αλλά, και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, και στο 
χώρο των επιχειρήσεων.  Το τοπίο αλλάζει άρδην. Σχεδόν 
καθηµερινά νέα δεδοµένα ανατρέπουν συνήθειες και 
πρακτικές δεκαετιών, το πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο 
αναδοµείται εκ νέου έχοντας στην κορυφή της πυραµίδας 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξωτερικές συνθήκες 
που σχετίζονται µε την παραγωγή της ενέργειας. Πλέον 
νέες και κυρίως πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες κάνουν 
δυναµικά την εµφάνισή τους, µε κυρίαρχο στόχο να 
«εξαφανίσουν» τα ρυπογόνα καύσιµα και να µας οδηγήσουν 
στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σε περιόδους µεγάλων 
και ριζικών αλλαγών, όπως η απολιγνιτοποίηση, πολλοί είναι 
εκείνοι που αντιδρούν αµυνόµενοι στο άγνωστο. 

Μια τέτοια αντίδραση είναι λάθος, κυρίως για τον 
επιχειρηµατικό κόσµο, ο οποίος στο κύµα αυτό των 
αλλαγών, του δίνεται η ευκαιρία να αναζητήσει νέες 
προοπτικές, νέες προκλήσεις, αλλά και νέες ευκαιρίες 
για επενδύσεις σε καινοτόµες τεχνολογίες, προϊόντα 
και εφαρµογές.

Ο νοµός της Αρκαδίας, µε την περιοχή της Μεγαλόπολης, 
εισέρχεται στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας του λόγω 
της απολιγνιτοποίησης. Στο Επιµελητήριο Αρκαδίας 
εργαζόµαστε σκληρά µε προτάσεις και παρεµβάσεις, 
για το µετασχηµατισµό της τοπικής οικονοµίας και την 
ουσιαστική διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης 
αυτής. Εκτός από τον διαρκή διάλογο µε την κυβέρνηση 

και τους αρµόδιους φορείς, προετοιµάζουµε σειρά 
θεσµικών ρυθµίσεων προς την κατεύθυνση τόσο της 
εξισορρόπησης όσο και της προστασίας και επιτάχυνσης 
των επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές.

Το όραµα για την επόµενη ηµέρα των περιοχών που για 
διάστηµα πολλών δεκαετιών στήριξαν την οικονοµική 
δραστηριότητά τους στον λιγνίτη βασίζεται στους 
πυλώνες: καθαρή ενέργεια, έξυπνη αγροτική παραγωγή, 
βιώσιµος τουρισµός, βιοτεχνία, εµπόριο και τεχνολογία 
και εκπαίδευση– και υποστηρίζεται από τις οριζόντιες 
δράσεις, υποδοµών, επανακατάρτισης προσωπικού κ.λπ. 

Εκκίνηση στο πρωτόγνωρων διαστάσεων αναπτυξιακό 
εγχείρηµα θα δώσουν τεράστιες επενδύσεις σε ένα ευρύ 
φάσµα δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα οι άµεσες και 
έµµεσες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από την 
υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων υπερβαίνουν 
τις αντίστοιχες απώλειες στις λιγνιτικές περιοχές από τα 
ορυχεία, τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ. 

Το πάγιο αίτηµα του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, για τη 
διερεύνηση της δηµιουργίας Μεσογειακού Εκθεσιακού 
Κέντρου στην Αρκαδία, στην περιοχή της Μεγαλόπολης 
σηµατοδοτεί ένα κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη του έργου, 
ώστε να µπουν οι πρώτες βάσεις.

Η υπογραφή του µνηµονίου της ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ µε τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης (Σ∆ΑΜ) και η στήριξη της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και 
τη λειτουργία στη Μεγαλόπολη του Πολυχώρου µε την 
επωνυµία «Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηµατικότητας και 
Πολιτισµού Πελοποννήσου» (ΜΕΚΕΠΠ) σκιαγραφεί το 
αναγκαίο πλαίσιο συνεργειών και ευρύτατων συνεργασιών 
µέσα από το οποίο θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία αυτό 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ 
ΚΑΜΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Του Γιάννη Τρουπή

Ο Γιάννης 
Τρουπής είναι 
Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου 
Αρκαδίας

το εγχείρηµα. Παράλληλα σχεδιάζεται η κατασκευή ενός 
Βιοµηχανικού Πάρκου σε κοµβικό σηµείο στον Οδικό 
Άξονα Τρίπολης - Καλαµάτας και ένα µεγάλο όραµα 
πολιτισµού, ένα αρχαιολογικό διαδραστικό µουσείο στον 
χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης στο πλαίσιο 
εργασιών και µελέτης του Σ∆ΑΜ, που θα ενισχύσουν τα 
επόµενα έτη την απασχόληση στη Μεγαλόπολη και στην 
Πελοπόννησο.  Και αυτά είναι µόνο η αρχή…



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
LEADERS. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΣΤΙΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΟΥΝ ΕΝΝΟΙΕΣ 
ΟΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,
 Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΟΜΩΣ 
ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΟΝΟΣ
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Ηεπιχειρηµατική κοινότητα αλλά και 
το σύνολο της κοινωνίας της ∆υτικής 
Μακεδονίας, βρίσκονται µπροστά στη 
µεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας 

τους. Η παραδοσιακή ενασχόληση άµεσα ή έµµεσα 
γύρω από το λιγνίτη φθίνει και το νέο τοπίο διαγράφεται 
αβέβαιο, δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα πρωτόγνωρο. 
Η µακρά αυτή πορεία ξεκινά δυσοίωνα. 

Ο λιγνίτης «φροντίζει» να δείξει τα δόντια του, καθώς 
εν µέσω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης και των 
διαρκών ανατιµήσεων, προβάλει ως η φθηνότερη µορφή 
ενέργειας. Υπάρχουν και άλλες παράµετροι που ενισχύουν 
την επιχειρηµατολογία των υποστηρικτών της λιγνιτικής 
παραγωγής, που σχετίζονται µε την ευστάθεια του 
συστήµατος, την εθνική αυτάρκεια, την κρίσιµη συνεισφορά 
του σε περιόδους αιχµής στην κατανάλωση ρεύµατος και 
όχι µόνο. Το θέµα από κάθε του πλευρά είναι σύνθετο και 
δεν προσφέρεται για ευκαιριακές προσεγγίσεις είτε αυτές 
προέρχονται από υποστηρικτές ή πολέµιους του. Συνεπώς 
είναι αδήριτη ανάγκη η σύνεση αλλά και η επαυξηµένη 
προσοχή όσων παράγουν πολιτική και λαµβάνουν αποφάσεις, 
που καθορίζουν το µέλλον και την προοπτική περιοχών όπως 
η ∆υτική Μακεδονία. 

Η επίγνωση είναι το µεγαλύτερο και ισχυρότερο πλεονέκτηµα 
και µόνο αυτή µπορεί να οδηγήσει σε στέρεες επιλογές µε 
γνώµονα το µετασχηµατισµό της οικονοµίας µιας περιοχής, 
πράξη που απαιτεί χρόνο, γνώση, υποµονή και επιπρόσθετη 
ευαισθησία. Τα ανωτέρω δεν αλλάζουν τη νοµοτελειακή 
εξέλιξη της σταδιακής απεξάρτησης από το λιγνίτη, 
διαµορφώνουν όµως σε σηµαντικό βαθµό την ένταση αλλά 
και την ταχύτητα των όποιων βηµάτων προς την κατεύθυνση 
αυτή. Στο ασφυκτικό αυτό περιβάλλον η επιµελητηριακή 
κοινότητα οφείλει να πρωτοστατήσει αναδεικνύοντας το ρόλο 
και τη δυναµική της, µετατρέποντας το συµβουλευτικό της 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ;

Του Γιάννη Μητλιάγκα 

ρόλο σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Και αυτό γιατί από τη φύση της 
ενώνει, συνθέτει, εξελίσσει, προάγοντας τη δηµιουργικότητα 
και την εξωστρεφή προσέγγιση στην καθηµερινή λειτουργία. 
Ειδικότερα καλείται να αναδείξει νέες δυνάµεις και 
ταυτόχρονα να ενσωµατώσει γρήγορα τις νέες κατευθύνσεις 
και εξελίξεις στην οικονοµία, συµβάλλοντας σε αυτό που 
ονοµάζουµε υγιή ανταγωνισµό. Πως όµως µπορεί αυτό να 
επιτευχθεί στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας; Ίσως η 
µόνη λέξη που µπορεί να περιγράψει τη διεργασία αυτή 
να είναι η κινητικότητα. Κινητικότητα ιδεών, ανθρώπων, 
δεξιοτήτων, αντιλήψεων και φυσικά κινητικότητα γνώσης, 
κεφαλαίων αλλά και νοοτροπιών που µέχρι σήµερα είχαν έναν 
και µοναδικό αντίπαλο. Τη στασιµότητα και το στενό ορίζοντα. 
Η επιχειρηµατική κοινότητα είναι αυτή που θα αναδείξει 
τους νέους leaders. Χρειάζεται πίστη και εµπιστοσύνη 
στις γηγενείς δυνάµεις που θα ενσωµατώσουν και θα 
αναδείξουν έννοιες όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο 
ψηφιακός µετασχηµατισµός και η βιοµηχανική συµβίωση. 

Για να συµβεί όµως αυτό χρειάζεται χώρος και κυρίως 
χρόνος. Χρόνος βασισµένος σε µεθοδικό βηµατισµό, που θα 
έχει ένα και µόνο στόχο. Να φτάσει η έννοια της µετάβασης 
στη γειτονιά, να γίνει απτή και κατανοητή για κάθε πολίτη, 
µέλος της κοινωνίας της ∆υτικής Μακεδονίας. Χρόνος για 
να ωριµάσουν οι συνθήκες της βιώσιµης αποκόλλησης, 
χωρίς να διαταράσσεται ο κοινωνικός ιστός. Χρόνος που να 
δείξει και να αποδείξει ότι οι νέες επιλογές και τα εργαλεία 
που τις υποστηρίζουν αποδίδουν. Η µετάβαση αποτελεί 
µαραθώνιο και όχι αγώνα ταχύτητας και προϋποθέτει τη 
συνύπαρξη του παλιού και του νέου µέχρι να ξεχωρίσει το 
προπορευόµενο γκρουπ µε όρους µαραθωνίου.

Στο τέµπο αυτό η επιχειρηµατικότητα και οι εκφραστές 
της και θα αντέξουν και σίγουρα θα ξεχωρίσουν προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας και ευηµερίας.

Ο Γιάννης Μητλιάγκας είναι Πρόεδρος 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Κοζάνης

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ;

Επιχειρηµατικότητα είναι η ατοµική ή οµαδική 
κίνηση και δράση, που έχει ως στόχο τη 
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας από τη 
µετουσίωση µιας ιδέας σε οικονοµική 

δραστηριότητα. Η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα 
των δρώντων αφενός να αντιλαµβάνονται και να σταθµίζουν 
σωστά τις προκλήσεις, µε την έννοια των κινδύνων και 
των ευκαιριών, και αφετέρου, να επιλέγουν το βέλτιστο 
µίγµα επενδύσεων, σε ανθρώπινο, φυσικό και οικονοµικό 
κεφάλαιο. Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας συναρτάται 
βεβαίως µε την ποιότητα των αναπτυξιακών οικοσυστηµάτων 
που δηµιουργεί η πολιτεία µε τις τοµεακές και οριζόντιες 
πολιτικές της -από το όραµα, την στρατηγική και τις 
προτεραιότητες, έως το θεσµικό, το ρυθµιστικό και το 
κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και µε τα µέσα που κινητοποιεί για 
την εφαρµογή τους, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας 
των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών. 

Στον τοµέα της ενέργειας, οι σύγχρονες προκλήσεις 
σταθµίζονται ως προς το εάν και κατά πόσο µια οικονοµική 

δραστηριότητα, π.χ. ένα ενεργειακό προϊόν ή µια υπηρεσία, 
αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την κλιµατική κρίση, και 
συνοψίζονται στην αναζήτηση ποσοτικής επάρκειας, 
τεχνολογικής ασφάλειας, ενεργειακής αποδοτικότητας 
και οικονοµικής ανταγωνιστικότητας. Αυτές οι προκλήσεις 
κρύβονται πίσω από τις εκάστοτε διαταραχές των τιµών 
των ενεργειακών προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες, 
όπως είναι γνωστό, συνδέονται µε την παραγωγή, τη 
µεταφορά, τη διαχείριση και τη χρήση των ενεργειακών 
πόρων, τόσο των συµβατικών, όσο και των εναλλακτικών. 

Στην πρώτη περίπτωση παρεµβάλλονται οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις, ενώ στη δεύτερη, η ωριµότητα των τεχνολογιών 
αλλά και η κοινωνική τους αποδοχή. Στο πλαίσιο αυτό, 
σε µια ελεύθερη αγορά, η µεν πολιτεία εξειδικεύει 
το ενεργειακό µίγµα αξιολογώντας τις επιπτώσεις 
κάθε επιλογής στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον, στην πράξη όµως, το µίγµα το προσδιορίζουν 
µε ακρίβεια εκείνοι που είναι πρόθυµοι να αναλάβουν 
τους τεχνολογικούς και επενδυτικούς κινδύνους που 
εγκυµονεί κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, δηλαδή οι 
επενδυτές. Κανείς δεν τους υπαγορεύει το είδος π.χ. της 
ηλεκτροπαραγωγής που θα επιλέξουν εντός του πλαισίου 
που διαµορφώνει ο µηχανισµός εµπορίας των ρύπων. 

Η αλληλεπίδραση των δυο επιλογών ενεργειακών πόρων, 
συµβατικών και εναλλακτικών, είναι προφανής και 
συνδέεται µε το επίπεδο της φιλοδοξίας των κλιµατικών 
στόχων, ευρωπαϊκών και εθνικών. Η κατεύθυνση είναι 
εξίσου προφανής. Συνδέεται µε τη συνεχιζόµενη 
αύξηση του κόστους αντιµετώπισης των συνεπειών 
της κλιµατικής κρίσης, και αναδύει τη σηµασία της 
πράσινης επιχειρηµατικότητας, πτυχές της οποίας είναι 
η παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιµης ενέργειας, 
το πράσινο υδρογόνο, η ενεργειακή αποδοτικότητα κ.λπ. 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Του Κωστή Μουσουρούλη

Ο Κωστής Μουσουρούλης είναι Πρόεδρος
της Συντονιστικής Επιτροπής ∆ίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης

Είναι βέβαιο ότι στο περιβάλλον που διαµορφώνει 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, η σχετιζόµενη µε αυτές 
αλυσίδα αξίας, θα αναζωογονήσει τη βιοµηχανία, ενώ 
η τεχνολογική πρόοδος θα προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους 
καταναλωτές τεχνολογίας. 

Την αισιόδοξη αυτή εικόνα ενισχύει η ελκυστικότητα 
των πράσινων επενδύσεων, όπως βεβαιώνει η επιτυχία 
των πράσινων οµολόγων και των οµολόγων µε ρήτρα 
βιωσιµότητας, ενός καινοτόµου οικοσυστήµατος 
χρηµατοοικονοµικής, οργανωµένου µε κοινά πρότυπα 
διαχείρισης και διακυβέρνησης που διευκολύνουν την 
αξιολόγηση των επενδύσεων, το οποίο επεκτείνεται 
ταχύτατα σε χώρες και σε τοµείς που σχετίζονται 
µε το κλίµα. Στη χώρα µας ειδικά, η µετάβαση των 
λιγνιτικών περιοχών στην κλιµατική ουδετερότητα είναι 
ένας προνοµιακός τοµέας άντλησης κεφαλαίων για 
επενδύσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχει ο 
εθνικός σχεδιασµός και ο ευρωπαϊκός χρηµατοδοτικός 
µηχανισµός δίκαιης µετάβασης.

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΑΛΥΣΙ∆Α 
ΑΞΙΑΣ, ΘΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Τη διατύπωση µιας συνεκτικής και 
ρεαλιστικής πρότασης για την ∆υτική 
Μακεδονία για την περίοδο µετά την 
απολιγνιτοποίηση, παρουσιάζει η σχετική 

έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕΕ 
στο πλαίσιο του έργου «Παρεµβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 
συστηµατική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 
του παραγωγικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων». Στόχος των ερευνητών 
κκ. Λεωνίδα Βατικιώτη και Ευθύµιου Ζέρβα είναι να 
αποφευχθεί ο οικονοµικός µαρασµός και η φτωχοποίηση 
της Περιφέρειας. 

Στο πρώτο µέρος διατυπώνονται οι προτάσεις για την 
αναγκαία περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκτάσεων 
των ορυχείων. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 
βέλτιστες πρακτικές, προτείνονται µέθοδοι και λύσεις µε 
κριτήριο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, το οποίο έχει 
υποστεί χρόνιες βλάβες, και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
που δε θα πλήττουν την περιβαλλοντική ισορροπία.

Σε ό,τι αφορά την οικονοµική αποκατάσταση της 
Περιφέρειας, προτείνεται ένα µίγµα δράσεων που 
αναφέρεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής: από τον 
πρωτογενή µέχρι τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. 

Η δράση που αναµένεται να «ξεκλειδώσει» την παραγωγική 
δυναµική της περιοχής είναι η δηµιουργία επώνυµων 
προϊόντων, κάτω από µία ενιαία εµπορική επωνυµία, 
που θα συνενώνει οικειοθελώς, στο πλαίσιο συνεργειών, 
αγροτοκτηνοτροφικές και µεταποιητικές δραστηριότητες. 

Τα διαθέσιµα ποσά από το λογαριασµό του Ταµείου ∆ίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης αρκούν για να δηµιουργήσουν 
τις απαραίτητες υποδοµές για την πραγµατοποίηση αυτών 
των δράσεων.

Συνολικά, εκτιµάται ότι χρονική προθεσµία που έχει τεθεί 
για την απολιγνιτοποίηση το 2023, είναι πολύ πρόωρη ώστε 
να ξεκινήσουν όλες εκείνες οι δραστηριότητες που θα 
επιτρέψουν την οικονοµική µετάβαση της Περιφέρειας, 
και να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ενός µαζικού κύµατος 
µετανάστευσης. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η παράταση 
της απολιγνιτοποίησης, για ένα διάστηµα που θα κινείται 
εντός των ευρωπαϊκών στόχων για επίτευξη κλιµατικής 
ουδετερότητας µέχρι το 2050.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε επίσηµα στατιστικά και 
διοικητικά στοιχεία όπως επίσης σε επιτόπια επίσκεψη 
και συνεντεύξεις µε παραγωγούς και διοικητικά 
στελέχη της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΣΕΒΕΕ*

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Ένα ολιστικό, κοινωνικό, οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό πλαίσιο

*Έρευνα του Λεωνίδα Βατικιώτη και Ευθύµιου 
Ζέρβα στο πλαίσιο του έργου «Παρεµβάσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηµατική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων» µε κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το 
έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-µατικότητα & 
Καινοτοµία 2014-2020». ∆ιαβάστε αναλυτικά στο 
imegsevee.gr

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Διανύουµε µια περίοδο ραγδαίων αλλαγών 
και πολλαπλών πιεστικών προκλήσεων 
για τον ενεργειακό κλάδο διεθνώς, που 
βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων 

καθώς η Ενεργειακή Μετάβαση αποτελεί την αιχµή 
του δόρατος των πρωτοβουλιών και δράσεων για την 
αναστροφή της κλιµατικής αλλαγής αλλά παράλληλα 
αντιµετωπίζουµε και µια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση.

Η κρίση αυτή έχει υπερδιπλασιάσει το κόστος τόσο του 
φυσικού αερίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας ενώ 
η όποια αποκλιµάκωση του φαινοµένου αναµένεται την 
άνοιξη του 2022. Ευτυχώς εµείς στη ∆ΕΠΑ Εµπορίας ήµασταν 
προετοιµασµένοι και µπορέσαµε να ανταποκριθούµε 
στη ανάγκη να δοθούν λύσεις που θα περιορίσουν τις 
επιπτώσεις τη κρίσης αυτής. Η ∆ΕΠΑ Εµπορίας είναι 
σήµερα ισχυρότερη από ποτέ και εγγυάται την ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας χαράσσοντας, παράλληλα, ισχυρή 
αναπτυξιακή πορεία και στηρίζοντας την κοινωνία. Αυτός 
είναι και ο λόγος άλλωστε που, µεσούσης της ενεργειακής 
κρίσης, απορροφήσαµε µέρος των ανατιµήσεων των 
διεθνών τιµών φυσικού αερίου, παρέχοντας έκπτωση 
της τάξης του 15% σε όλους τους καταναλωτές.

Είναι αυτονόητο, πως η δυναµική της ∆ΕΠΑ Εµπορίας 
δεν επετεύχθη εν µία νυκτί, αλλά αποτελεί προϊόν 
ενδελεχούς στρατηγικού σχεδιασµού και συντεταγµένων 
ενεργειών που υλοποιήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. 
Αναλάβαµε τη διοίκηση της ∆ΕΠΑ σε ένα κοµβικό σηµείο 
και καταφέραµε µέχρι και σήµερα να ολοκληρωθούν 
τόσο η προετοιµασία για την αποκρατικοποίηση, όσο και ο 
εταιρικός µετασχηµατισµός σε τρεις διακριτές εταιρείες 
που είναι οι: ∆ΕΠΑ Εµπορίας, ∆ΕΠΑ Υποδοµών και ∆ΕΠΑ 
∆ιεθνών έργων. Παράλληλα, επαναδιαπραγµατευθήκαµε 
επιτυχώς όλα τα συµβόλαια προµήθειας φυσικού 
αερίου επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους προς 
όφελος των πελατών µας, διασφαλίζοντας περαιτέρω 
την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και αυξάνοντας 
της ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαµε γνώµονα τους 
φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίµα και την ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, 
στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια και αναπτύσσοντας 
το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο µας προκειµένου να 
συµβάλλουµε στην τροποποίηση του ενεργειακού 
µείγµατος. Η ενεργειακή µετάβαση που βρίσκεται στον 

Ο ΡΟΛΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι ΤΗΣ ∆ΕΠΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Κωνσταντίνος ∆. Ξιφαράς 
είναι διευθύνων Σύµβουλος 

της ∆ΕΠΑ Εµπορίας

Του Κωνσταντίνου ∆. Ξιφαρά

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Ο ΡΟΛΟΣ-ΚΛΕΙ∆Ι ΤΗΣ ∆ΕΠΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

λειτουργίας µας και αξιοποιούµε τεχνολογίες αιχµής, 
όπως το small scale LNG και το CNG (Πεπιεσµένο Φυσικό 
Αέριο), ώστε να επεκταθεί η χρήση του σε όλη την Ελλάδα 
ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές και να 
αναπτυχθεί µια βιώσιµης και αποδοτικής αλυσίδας 
ανεφοδιασµού LNG για τις θαλάσσιες µεταφορές.

Την ίδια στιγµή, η ∆ΕΠΑ Εµπορίας συµµετέχει ενεργά 
στην ανάπτυξη στρατηγικών υποδοµών που αυξάνουν και 
διαφοροποιούν τις πηγές και τις οδούς εφοδιασµού της 
χώρας µε φυσικό αέριο και παράλληλα, τη µετατρέπουν 
σε περιφερειακό ενεργειακό κόµβο, αναβαθµίζοντας 
τη γεωπολιτική σηµασία της. Οι υποδοµές αυτές 
φιλοδοξούµε να αξιοποιηθούν µελλοντικά και για νέες 
µορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιοµεθάνιο. 

Με το βλέµµα στο µέλλον, η ∆ΕΠΑ Εµπορίας υλοποιεί 
στοχευµένες επενδύσεις στον τοµέα των ΑΠΕ έχοντας 
ήδη διαµορφώσει χαρτοφυλάκιο άνω των 200MW. Όσον 
αφορά στον κλάδο του υδρογόνου, συµµετέχουµε ενεργά 
και στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου και των 
ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών µε τη ∆ΕΠΑ Εµπορίας 
είναι ιδρυτικό µέλος και κατέχει ως µόνη ελληνική 

πυρήνα της αειφορίας, αποτελεί στρατηγική επιλογή 
της ∆ΕΠΑ Εµπορίας η οποία, στο πλαίσιο του νέου busi-
ness plan της, µετασχηµατίζεται σε µια ολοκληρωµένη 
ενεργειακή επιχείρηση µε υψηλή καθετοποίηση, ικανή να 
εξυπηρετήσει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών των 
πελατών της, αλλά και να συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη 
της χώρας, εξασφαλίζοντας άφθονη, ανταγωνιστική και 
περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια. Ταυτοχρόνως ενισχύει τη 
θέση της τόσο στη χονδρεµπορική αγορά, µέσω του πλέον 
ανταγωνιστικού και διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου 
που διαθέτει, όσο και στην λιανική αγορά, µέσω της 100% 
θυγατρικής Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας.

Σήµερα, που το φυσικό αέριο ενέχει καίριο ρόλο ως 
καυσίµο-γέφυρα για το πέρασµα από τα συµβατικά 
καύσιµα στην «καθαρή» ενέργεια, η εταιρεία διαθέτει 
µια ολοκληρωµένη µακροπρόθεσµη στρατηγική για την 
επέκταση των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο της 
απολιγνιτοποίησης και της µείωσης των εκποµπών 
αερίου του θερµοκηπίου που προσεγγίζει ολιστικά 
την µετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουµε τις επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

εταιρία, θέση συµπροέδρου (Co-Chair)  της Ευρωπαϊκής 
Συµµαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο (Clean Hydrogen 
Alliance). Παράλληλα, έχει αναλάβει τον συντονισµό 
του έργου «White Dragon» που αποτελεί µία σηµαντική 
ευκαιρία για τη χώρα καθώς είναι ένα σηµαντικό βήµα για 
τη δηµιουργία και την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου 
και θα αποτελέσει υπόδειγµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Πλέον του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος το έργο 
αναµένεται να προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις στον 
κλάδο των καθαρών τεχνολογιών και να δηµιουργήσει 
µεγάλο αριθµό νέων βιώσιµων θέσεων εργασίας. 

∆εν επαναπαυόµαστε όµως. Εξετάζουµε µια σειρά 
κινήσεων στο πεδίο της «καθαρής» ενέργειας, 
θέλοντας να καλύψουµε ένα ακόµη πιο ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων και τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν 
τον οµαλό ενεργειακό µετασχηµατισµό αλλά και τη 
διαχρονική ενεργειακή επάρκεια της χώρας µας. 

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα εργαλεία και 
διερευνώντας κάθε ευκαιρία, µε ισχυρά θεµέλια και 
φιλόδοξο όραµα, η ∆ΕΠΑ Εµπορίας θέτει της βάσεις 
για το ενεργειακό µέλλον της χώρας. 

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΑΛΥΣΙ∆Α 
ΑΞΙΑΣ, ΘΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Οι µεγάλες προκλήσεις των καιρών 
µας  µε τα τρέπον τα ι  ήδη  σε 
αναπτυξιακή ευκαιρία. Τέτοια είναι 
η παγκόσµια επιταγή της κλιµατικής 

ουδετερότητας έως το 2050. Αλλά και η πρόκληση της - 
αποσυνδεδεµένης από τη χρήση περισσότερων πρώτων 
υλών και ενέργειας - πιο βιώσιµης ανάπτυξης. Η Ελλάδα 
µπορεί να αποκοµίσει πολλαπλά οφέλη από την έγκαιρη 
βιοµηχανική µετάβασή της στις συνθήκες του 2050. 

Προκειµένου, όµως, να αποβεί σωτήρια και βιώσιµη η 
προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να είναι ριζοσπαστική. Όχι 
απλά χρήσιµη µόνο για λόγους πολιτικής, ή αναγκαία 
µόνο ως µία «νησίδα» µικροοικονοµικών ωφελειών.
Αναφέροµαι σε µία προσπάθεια άλλων ταχυτήτων, 
όπως εκδηλώνονται σε µία έκρηξη. Μια έκρηξη 
επιχειρηµατικότητας, που διαταράσσει τις απαρχαιωµένες 
διακρίσεις µεταξύ κεφαλαίου και γνώσης, ακόµη και 
τις διακρίσεις µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. 
Ταχυτήτων τεχνοδικτυακών (energy internet), ταχυτήτων 
που περιορίζονται µόνο από τη φαντασία µας - αυτή την 
πιο σηµαντική νοητική ικανότητά µας. 

Αναφέροµαι σε µία τεχνογένεση επιχειρηµατικότητας, 
για µία πρωτοπόρο αγορά (leadmarket) ευρέος 
φάσµατος ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Η οποία θα χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση 
καινοτοµιών που πρωτοεµφανίζονται στην Ελλάδα, 
σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ισχυρής τεχνολογικής 
και βιοµηχανικής βάσης, καθώς και από υψηλές 
δυνατότητες για οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά 
οφέλη. Επιχειρηµατικότητα που θα εισέρχεται πρώτη 
σε ελπιδοφόρες αναδυόµενες παγκόσµιες αγορές, 
µε σηµαντικές εµπορικές προοπτικές, σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Στην προοπτική του 2050, είναι 

αδιαµφισβήτητο το πλεονέκτηµα της χώρας µας ως 
προς την εγχώρια πρωτογενή ενεργειακή αξία, στη 
µορφή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι 
αδήριτη όµως η ανάγκη να εστιάζουν οι επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες για την ενέργεια κυρίως στην παροχή 
οικονοµικά προσιτής και περιβαλλοντικά καθαρής 
ενέργειας αυτού του συγκεκριµένου είδους, δηλαδή 
από ΑΠΕ, µε ανάλογη διαχείριση της κατανάλωσης, και 
όχι περιοριστικά στην επιδίωξη άµεσου κέρδους, όπως 
επιζητούν και διεκδικούν ήδη αρκετοί. Αναφέροµαι σε 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που:
α) εξυπηρετούν την απαίτηση παροχής διάφανων, 
αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον 
τελικό καταναλωτή,
β) αξιοποιούν την τεχνολογική σύζευξη των ενεργειακών 
και ψηφιακών πληροφοριακών δικτύων,
γ) προκρίνουν ως πυρήνα του τεχνολογικού εγχειρήµατος:
1. τα αρθρωτά ενεργειακά µικροδίκτυα (microg-

rids), έναντι νέων επενδύσεων σε υπερδίκτυα 
(supergrids),

2. ποιοτικά (πιστοποιηµένα) ενεργειακά υλικά & προϊόντα,
3. ποιοτικές (πιστοποιηµένες) ενεργειακά 

κατασκευαστικές και παραγωγικές διαδικασίες,
4. εξειδικευµένο (πιστοποιηµένο) προσωπικό για 

την εφαρµογή των παραπάνω,
5. δ) συνδυάζουν την κατανάλωση µε την παραγωγή 

ενέργειας, ακόµη και στο οικιακό επίπεδο – οι 
καταναλωτές ως συµπαραγωγοί (prosumers),

6. ανασυγκροτούν τη διαχείριση της ενεργειακής 
ζήτησης µέσω ενεργειακών κοινοτήτων ή/και 
σχηµάτων εταιρειών παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών (ESCOs),

στ) ανταποκρίνονται στη στρατηγική του εξηλεκτρισµού, 
κατά προτεραιότητα για την ηλεκτροκίνηση,
ζ) συνεισφέρουν στην κυκλική οικονοµία.

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Του Λάµπρου Πυργιώτη
Γενικού ∆ιευθυντή του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών 
και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Αναφέροµαι σε επενδύσεις «βάσης». Επενδύσεις σε 
κατανεµηµένες δοµές, µέσω των οποίων διασφαλίζεται 
η ενεργός συµµετοχή πλήθους οικονοµικών οντοτήτων και 
καταναλωτών. Όχι σε επενδύσεις «οροφής» ή επενδύσεις σε 
υπερδοµές (υπερπαραγωγή, υπερδίκτυα, υπερταµιευτήρες).

Αναφέροµαι σε επενδύσεις έντασης γνώσης, όχι 
σε επενδύσεις έντασης κεφαλαίου. Αναφέροµαι 
σε πλήθος και κατά τόπους µικρο-επενδύσεων, 
όχι σε µία µεγάλη (γιγαντιαία) επένδυση. Το εθνικό 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας είναι ο «θεµατοφύλακας» αυτής, της 
µόνης ελπιδοφόρας, προοπτικής.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 2050, ΕΙΝΑΙ 
Α∆ΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Πιέσεις βιώνει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
στην χώρα µας το 2021 οφειλόµενες 
πρωτίστως στον πολλαπλασιασµό του 
κόστους του φυσικού αερίου που 

χρησιµοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Περαιτέρω, 
εσωτερικοί παράγοντες όπως η ανάκαµψη της ζήτησης για 
ηλεκτρική ενέργεια που συνοδεύει την έξοδο της οικονοµίας 
από την καταστολή των lock downs σε συνδυασµό και µε 
την αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας της αγοράς, όπως 
συντελέστηκε µε την έναρξη εφαρµογής του Target Mod-
el ήδη από τον Νοέµβριο του 2020, είχαν προηγουµένως 
εισάγει ένα ευρύ υπόβαθρο αναθεώρησης στο κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα αγορά εξισορρόπησης, 
χαρακτηριστικά, έφθασε όλο σχεδόν το πρώτο εξάµηνο να 
κοστίζει σε αξία έως 20% της αξίας της αγοράς επόµενης 
ηµέρας για µηδενικές σε καθαρή σωρευτική βάση ποσότητες 
ενέργειας. 

Σε απλούστερα λόγια η νέα αυτή αγορά εισήγαγε κόστη 
υπηρεσιών που είτε δεν υπήρχαν, είτε αποζηµιώνονταν 
υποπολλαπλάσια συγκριτικά στο προηγούµενο µοντέλο. 
Σε κάθε περίπτωση η εξοµάλυνση του Target Mod-
el στην χώρα µας δείχνει να απαιτεί ακόµη χρόνο, σε 
συνδυασµό και µε την επέκταση των διασυνδέσεων 
και µε ρυθµιστικά µέτρα που ήδη έλαβε και περαιτέρω 
σχεδιάζει η ΡΑΕ υπό τον τίτλο του “Market Reform Plan”.  

Μέσα σε αυτό το πλέγµα εξελίξεων στο κόστος της 
συµβατικής ενέργειας οι ρυθµιζόµενες ΑΠΕ παίζουν 
καίριο ρόλο συγκράτησης του ενεργειακού κόστους 
της χώρας. Ακόµη και οι πιο δύσπιστοι επικριτές των 
ανανεώσιµων είχαν την «ευκαιρία» ιδίως από το καλοκαίρι 
και µετά να διαπιστώνουν καθηµερινά την εκτόξευση των 
χονδρεµπορικών τιµών του ρεύµατος στα πάνω από 200 
ευρώ/ MWh σε περιόδους που η παραγωγή των ΑΠΕ είναι 

µειωµένη. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά 
που η λειτουργία τους παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε 
την παραδοσιακή µεσηµεριανή αιχµή της ζήτησης αλλά 
και τους καύσωνες, το σύστηµα αξιόπιστα βασίζεται τις 
ώρες αυτές στην συνεισφορά τους, η οποία φθάνει να 
καλύπτει έως και το 30% της ζήτησης σε πραγµατικό 
χρόνο µειώνοντας ταυτόχρονα την χονδρεµπορική τιµή 
κατά περίπου 50-100 ευρώ/ MWh. 

Αναλυτικότερα η συγκράτηση στο ενεργειακό κόστος 
µέσω των ρυθµιζόµενων ΑΠΕ καθηµερινά συντελείται 
µε δύο τρόπους. Κατά πρώτον οι ανανεώσιµες µέσω 
της προτεραιότητας ένταξης τους στο σύστηµα µε 
µηδενικές λογιστικά τιµές εκτοπίζουν τις ακριβότερες 
συµβατικές µονάδες που άλλως θα τίθεντο σε λειτουργία 
συµπαρασύροντας ανοδικά το οριακό κόστος και συνεπώς 
συνολικά την χονδρεµπορική τιµή για όλους τους 
καταναλωτές και αφετέρου τα ανανεώσιµα έργα πλέον 
έχουν ρυθµιζόµενες τιµές αποζηµίωσης υποπολλαπλάσιες 
των συµβατικών πηγών, λ.χ. 40-60 ευρώ/ MWh σε σχέση 
µε τα 150-200+ ευρώ/ MWh των θερµικών µονάδων. 

Ζούµε λοιπόν την φάση που το «ρυθµιζόµενο» 
αποβαίνει σταθερά φθηνότερο του «ανταγωνιστικού». 
Η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας δείχνει να έχει 
έγκαιρα αντιληφθεί τις νέες συνθήκες, εξ’ ου και 
έχει αιτηθεί από την ΕΕ την διεύρυνση τόσο του 
χρονικού ορίζοντα των διαγωνισµών ΡΑΕ έως το 
2025, όσο και των ποσοτήτων νέων έργων ΑΠΕ που θα 
συνάψουν κρατικά PPAs µε τον ∆ΑΠΕΕΠ. Προς επίτευξη 
πλουραλισµού, ισορροπίας στους παραγωγούς, αλλά 
και αποθάρρυνσης υποτιµητικών κερδοσκοπικών 
πιέσεων επικράτησης στους διαγωνισµούς ΡΑΕ, 
εισήχθησαν διατάξεις οικονοµικών επιπτώσεων 
για όσους εγκαταλείψουν πρόωρα τις τιµές που 

ΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Του ∆ρ. Στέλιου Λουµάκη 
Προέρδρου του Συνδέσµου Παραγωγών 
Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)    

κατοχύρωσαν εκεί, ενώ παράλληλα σωστά επεκτάθηκε 
και το µοντέλο απόδοσης ρυθµιζόµενων τιµών 
πώλησης εκτός διαγωνισµών σε νέα µικρά έργα. Η 
συγκέντρωση των ΑΠΕ σε ολιγοπώλιο καθετοποιηµένων 
παικτών δίνει χώρο στην διαµόρφωση πλασµατικών 
τιµών αποζηµίωσης που µόνο τείχη υψώνουν στην 
είσοδο νέων παικτών και στην εν τέλει πραγµατική 
αποκλιµάκωση των τιµών λιανικής που φτάνουν στον 
λογαριασµό του καταναλωτή.            

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΞ’ ΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΣΟ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΡΑΕ ΕΩΣ ΤΟ 2025, 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΑ PPAS 
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΑΠΕΕΠ

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ηκρίση των τιµών ενέργειας που πλήττει 
ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την περίοδο 
δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα 

δεδοµένα της κρίσης αυτής οδηγούν στα ακόλουθα 
συµπεράσµατα:

1. Η εξάρτηση της οικονοµίας από τα ορυκτά καύσιµα 
ευθύνεται για τις υψηλές τιµές ενέργειας και όσο αυτή 
η εξάρτηση διαιωνίζεται, νέες ανάλογες κρίσεις θα 
εµφανίζονται.

2. Η µόνιµη λύση για να αποφύγουµε στο µέλλον 
αντίστοιχες κρίσεις είναι να προχωρήσουµε πιο γρήγορα 
στην πράσινη µετάβαση, επενδύοντας σε περισσότερες 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Οι ανανεώσιµες πηγές παράγουν τον πιο φθηνό ηλεκτρισµό 
και δεν είναι εκτεθειµένες στις διεθνείς διακυµάνσεις των 
τιµών των εισαγόµενων καυσίµων και στα γεωπολιτικά 
παιχνίδια. Αυτή τη στιγµή, τα νέα αιολικά πάρκα στην 
Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισµό σε 
σχέση µε το σηµερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από 
φυσικό αέριο και 2-3 φθηνότερο σε σχέση µε το λιγνίτη. 
Αλλά και πριν και ασχέτως της σηµερινής κρίσης, οι Α.Π.Ε. 
ήταν ήδη πιο φθηνές από τα ορυκτά καύσιµα. Αναφέρεται 
ενδεικτικά η 15η έκδοση του διεθνούς οίκου Lazard1 που 
καταγράφει κάθε έτος το κόστος παραγωγής ηλεκτρισµού 
από διάφορες τεχνολογίες: Οι φθηνότερες τεχνολογίες είναι 
τα φωτοβολταϊκά µεγάλης κλίµακας και τα αιολικά πάρκα. 
Στον αντίποδα, οι ακριβότερες τεχνολογίες ήταν οι σταθµοί 
άνθρακα µε, τα πυρηνικά και οι σταθµοί αιχµής φυσικού 
αερίου. Ενδιαµέσως είχαµε τους σταθµούς φυσικού αερίου 
συνδυασµένου κύκλου.

Με τις τρέχουσες τιµές άνθρακα, τα αιολικά πάρκα που 
λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα εξοικονοµούν πάνω 

από 400 εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής 
οικονοµίας. Ακόµα και το “µακρινό” 2017 (τελευταία χρονιά 
για την οποία υπήρξαν πλήρη στοιχεία), χάρη στα αιολικά 
πάρκα που λειτουργούσαν τότε, οι Έλληνες καταναλωτές 
πλήρωσαν συνολικά 53,45 εκατ. ευρώ λιγότερα. Σηµειώνεται 
ότι το 2017 οι τιµές άνθρακα ήταν χαµηλές και τα αιολικά 
πάρκα που λειτουργούσαν τότε παρήγαγαν ενέργεια µε 
υψηλότερο κόστος από ό,τι τα νεότερα. Εποµένως, σήµερα 
το όφελος είναι πολύ µεγαλύτερο.

Αν δεν είχαµε τα αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση 
θα ήταν ακόµα περισσότερο δυσβάσταχτη για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το δυστύχηµα είναι ότι 
η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα θα παραµείνει σε 
ικανά επίπεδα τουλάχιστον για τα επόµενα χρόνια. Έτσι οι 
οικονοµίες θα είναι έκθετες σε ανάλογες κρίσεις. Για να 
ελαχιστοποιήσουµε τους κινδύνους πρέπει να µειώσουµε 
το ενδιάµεσο διάστηµα, δηλαδή να επιταχύνουµε την 
ενεργειακή µετάβαση. Αυτή είναι άλλωστε η έντονη 
προτροπή του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, IEA στο 
πρόσφατο World Energy Outlook 2021 που εξέδωσε.

Για το µεταβατικό στάδιο που βρισκόµαστε απαιτούνται 
προσεκτικά βήµατα. Οι αυξηµένοι πόροι από το Σύστηµα 
Εµπορίας Εκποµπών ETS θα συνεχίσουν να δίνουν 
το σήµα στους επενδυτές να στραφούν στις Α.Π.Ε. 
Παράλληλα µπορούν να αξιοποιηθούν, µαζί µε άλλους 
δηµόσιους πόρους, για την προστασία των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων από τις εξάρσεις των τιµών των 
ορυκτών καυσίµων, µέσω προσωρινών µηχανισµών 
που θα είναι συµβατοί µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και την 
ενεργειακή µετάβαση. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευθεί 
η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 
πρέπει να θωρακίζονται επενδύοντας στην εξοικονόµηση 
ενέργειας και σε καθαρή ενέργεια και πιέζοντας για 
περισσότερες ανανεώσιµες πηγές.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

Του Παναγιώτη Παπασταµατίου

ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, 
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ 
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ∆ΥΣΒΑΣΤΑΧΤΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΤΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ 
ΣΕ ΙΚΑΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο κ. Παναγιώτης Παπασταµατίου είναι Γενικός 
∆ιευθυντής Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης 
Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ
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Με το παγκόσµιο εµπόριο να αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 8% φέτος, αφού 
µειώθηκε κατά 5,3% το 2020, και την 
παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα να 

πιέζεται, η COP26 ανέδειξε τις αδυναµίες και τις προκλήσεις 
του παγκόσµιου συστήµατος που συνδέονται ευθέως µε την 
Κλιµατική Αλλαγή. H υφιστάµενη κρίση τιµών στο φυσικό 
αέριο είναι ένα καµπανάκι εγρήγορσης που πρέπει να 
επιταχύνει την απεξάρτηση της χώρας από τον άνθρακα 
και την χρηµατοδότηση της πράσινης µετάβασης. 

Η ανάγκη για µετάβαση σε µια οικονοµία µηδενικών ρύπων 
συµβατή µε τους στόχους της Συµφωνίας του Παρισιού 
δηµιουργεί από µόνη της την ανάγκη αναζήτησης νέων 
λύσεων καθαρής ενέργειας. Η πράσινη µετάβαση είναι, 
ωστόσο, ένας µετασχηµατισµός εντάσεως κεφαλαίου. Η 
χώρα µας, παρά το µικρό της αποτύπωµα σε διοξείδιο 
του άνθρακα, µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
πράσινη µετάβαση, πέραν των φιλόδοξων ευρωπαϊκών 
στόχων για µείωση των εκποµπών κατά 55% µέχρι το 2030.

Το φιλόδοξο σχέδιο της Κυβέρνησης να κινητοποιήσει 
σηµαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί από µόνο 
του ένα σηµαντικό αναπτυξιακό πυλώνα και ταυτόχρονα µια 
πρόκληση για την αγορά και την κοινωνία, να κατανοήσουν 
την ανάγκη η µετάβαση αυτή να µην είναι µόνο γρήγορη, αλλά 
κυρίως να είναι δίκαιη. Η Ελλάδα χτίστηκε για δεκαετίες 
µέσα από το ρεύµα και τη θέρµανση που προσέφερε ο 
λιγνίτης. Ήδη υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις για 
αυτό. Πέραν όµως των κλασικών ΑΠΕ, όπως τα ηπειρωτικά 
αιολικά και ηλιακά πάρκα, η µετάβαση στην υπεράκτια 
αιολική ενέργεια ανοίγει ένα παράθυρο ώστε η χώρα µας 
να καταστεί κυρίαρχος ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο 
µε όρους καθαρής ενέργειας. Κι’ όµως δεν πρέπει να 
µείνουµε εκεί. Η µορφολογία του ελλαδικού χώρου 
προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία να επενδύσουµε στην 

υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να εξαντλήσουµε τις 
πιθανότητες επενδύσεων στη γεωθερµία, ένα τοµέα που 
απασχολεί και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Αρχής 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και στον 
οποίο ήδη τρέχουµε συγκεκριµένα project.

Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάµε το σηµείο του χάρτη πάνω 
στο οποίο βρισκόµαστε, οφείλει η Ελλάδα να επενδύσει 
σε διακρατικές υποδοµές διασύνδεσης ενέργειας. Η 
πρόσφατη συµφωνία µε την Αίγυπτο για µια νέα ηλεκτρική 
διασύνδεση πρέπει να γίνει “πιλότος”, ώστε η πατρίδα 
µας να είναι κόµβος εξαγωγής ενέργειας αλλά και πύλη 
εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά για το πράσινο υδρογόνο 
που παράγεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Οι έξυπνες διαλειτουργικές υποδοµές είναι από 
µόνες τους µια τεράστια πρόκληση που συνδέεται 
ευθέως µε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. 
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει µια µοναδική ευκαιρία να 
εκµεταλλευθεί τα νέα κίνητρα για επενδύσεις στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη, και πολύ σύντοµα να απολαύσει 
υπεραξίες από την ανάπτυξη πράσινης τεχνολογίας και 
υποδοµών σύνδεσης. Εάν καταφέρουµε τότε τα οφέλη 
της πράσινης µετάβασης είναι ικανά να χρηµατοδοτήσουν 
τη συνολική µετάβαση της χώρας, σε µια νέα εποχή.

Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Του Ανδρέα Τσώκου

Ο Ανδρέας Τσώκος είναι Γενικός ∆ιευθυντής 
της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) 

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ 
ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Ηεταιρεία ιδρύθηκε µε διάσπαση της 
∆ΕΠΑ (Απρίλιος 2020). Είναι εταιρεία 
holding µε θυγατρικές εταιρείες τη 
∆Ε∆Α (συµµετοχή 100%), την Ε∆Α Αττικής 

(συµµετοχή 100%) και την Ε∆Α ΘΕΣΣ (συµµετοχή 51% µαζί 
µε την Eni Gas e Luce µε 49%). 

Οι εταιρείες αυτές είναι διαχειριστές του δικτύου διανοµής 
φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν 
προσδιοριστεί από τις άδειες της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ επίσης 
καθορίζει τα έσοδα των εταιρειών αυτών που επιρρίπτονται 
στους καταναλωτές φυσικού αερίου για τη χρήση του 
δικτύου. Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο θα αποτελέσει το 
ενδιάµεσο καύσιµο για µετάβαση σε ένα χαµηλό µοντέλο 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, στοχεύοντας σε βελτιωµένη 
ενεργειακή απόδοση και χαµηλότερο ενεργειακό κόστος 
και σε αντικατάσταση µέρους της τρέχουσας κατανάλωσης 
προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου. Η τελική κατανάλωση 
φυσικού αερίου αναµένεται να αυξηθεί µεταξύ 2020-2030 
κατά 56%. Η δυναµική ανάπτυξης φαίνεται από τον βαθµό 
διείσδυσης στην Ελλάδα, που είναι ακόµη πολύ χαµηλός, 
στο 8% σε σχέση µε την Ε.Ε. που πλησιάζει το 55%, ενώ στην 
Ιταλία (µε παρόµοιο κλίµα) το ποσοστό είναι σηµαντικά 
υψηλότερο στο 82%.

Πέραν αυτών, στο πλαίσιο των πολιτικών και δράσεων 
απανθρακοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα άµεσης έγχυσης 
βιοαερίων στα δίκτυα διανοµής χωρίς εκτεταµένες 
προσαρµογές. Εξετάζεται και η έγχυση Υδρογόνου σε 
µίξη µε το φυσικό αέριο, ενώ αξιολογείται και η χρήση των 
δικτύων µόνο για Υδρογόνο σε µελλοντική φάση. 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ:

Ε∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ: Είναι η παλαιότερη εταιρεία του Οµίλου 
και έλκει τη ιστορία της από την εταιρεία φωταερίου 

Αθηνών. Στην πενταετία 2021-2025 ο τζίρος προβλέπεται 
σε 330 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις δικτύου σε 129 εκατ. 
ευρώ, οι διανεµόµενοι όγκοι σε 467 εκατ. Nm3 και η 
ενίσχυση του δικτύου χαµηλής πίεσης σε 625 χλµ. 

Ε∆Α ΘΕΣ.: Ο τζίρος της εταιρίας στην πενταετία 2021-
2025 προβλέπεται σε 279 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις 
δικτύου σε 149 εκατ. ευρώ οι διανεµόµενοι όγκοι σε 
580 εκ. Nm3 και η ενίσχυση του δικτύου χαµηλής 
πίεσης σε 504 χλµ. 

∆Ε∆Α: Είναι η νεότερη εταιρεία του Οµίλου, και ευρίσκεται 
ακόµη στη φάση ανάπτυξης της βασικής υποδοµής στις 
περισσότερες περιοχές τις οποίες καλύπτει. Ο τζίρος στην 
πενταετία 2021-2025 προβλέπεται σε 101 εκατ. ευρώ, οι 
επενδύσεις δικτύου σε 288 εκατ. ευρώ, οι συνολικοί 
διανεµόµενοι όγκοι σε 169 εκ. Nm3 και η ενίσχυση του 
δικτύου χαµηλής πίεσης σε 1.726 χλµ. 

Η συνολική επένδυση του Οµίλου για την 5ετία προβλέπεται, 
συνεπώς, σε 576 εκατ. ευρώ. Μαζί µε σηµαντικές 
επενδυτικές δαπάνες από πλευράς των νέων χρηστών που 
θα συνδεθούν µε το δίκτυο, και µε άλλες σχετιζόµενες 
δαπάνες, τελικά συναποτελούν ένα από τα µεγαλύτερα 
επενδυτικά προγράµµατα της χώρας για το επόµενο 
διάστηµα, µε µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία.

Στις 9/9/2021 το ΤΑΙΠΕ∆ ανακήρυξε Προτιµητέο Επενδυτή 
για τη ∆ΕΠΑ Υποδοµών την ITALGAS, έναν Όµιλο µε τζίρο 
πέρσι 1,4 δισ. ευρώ και ρυθµιζόµενη κεφαλαιακή βάση 
7,8 δισ. ευρώ, Η µεταβίβαση των µετοχών έναντι 733 εκατ. 
ευρώ εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2022. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η χρηµατοδότηση των µεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων του Οµίλου και η στενή παρακολούθηση 
των σηµαντικότατων τεχνολογικών αλλαγών στον τοµέα των 
αερίων καυσίµων, που αναµένονται στο επόµενο διάστηµα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η ∆ΕΠΑ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Α.Ε.

Του Χάρη Κυριαζή

Ο Χάρης Κυριαζής είναι Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆ΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, 
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Ιδιαίτερα ουσιαστική καθίσταται η συµβολή των 
υποδοµών του ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος 
Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) στη διαφοροποίηση των 
πηγών προµήθειας του φυσικού αερίου και στην 

ασφάλεια εφοδιασµού, καθώς και στην αναβάθµιση του 
ρόλου της χώρας στο περιφερειακό ενεργειακό τοπίο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος που διαδραµατίζει ο 
∆ΕΣΦΑ στον ενεργειακό τοµέα της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης είναι κοµβικής σηµασίας, όχι µόνο για την 
εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, 
αλλά και για την ένταξη των ήδη υπαρχουσών και των 
νέων στρατηγικών υποδοµών φυσικού αερίου (αγωγοί 
TAP και IGB, τα σχεδιαζόµενα FSRU Αλεξανδρούπολης, 
FSRU ∆ιώρυγα Gas και την ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας) στο 
Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση της ελληνικής και της 
βαλκανικής αγοράς σε νέες ανταγωνιστικές πηγές 
εφοδιασµού. Η συγκεκριµένη συνθήκη, σε συνδυασµό 
µε την εν εξελίξει εθνική προσπάθεια για τη σταδιακή 
κατάργηση του λιγνίτη στον τοµέα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη της αγοράς 
Small Scale LNG, βρίσκονται στον πυρήνα ι ενός 
φιλόδοξου σχεδίου επενδύσεων του ∆ΕΣΦΑ για τα 
επόµενα χρόνια. 

Συγκεκριµένα, στο νέο Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ (2022-2031), το τελεί υπό την έγκριση της 
ΡΑΕ, περιλαµβάνονται έργα µε προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό 830 εκατ. ευρώ, όπως η επέκταση 
του δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές της ∆υτικής 
Μακεδονίας και της ∆υτικής Ελλάδας εκ των οποίων 
183 εκατ. ευρώ αφορούν σε νέα έργα. Από αυτά, 
161 εκατοµµύρια ευρώ αντιστοιχούν σε επεκτάσεις 
σε νέες περιοχές, µε κυριότερο από αυτά το έργο 
επέκτασης του δικτύου στα Ιωάννινα. 

Αξίζει ακόµα να αναφερθεί ότι η αγορά φυσικού αερίου 
στη χώρα µας παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη, µε το 
2020 να αποτελεί χρονιά ρεκόρ για την κατανάλωση του 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το περασµένο 
έτος σηµειώθηκε 9,58% αύξηση στην κατανάλωση φυσικού 
αερίου (ΜWh) σε σύγκριση µε το 2019 και 99% σε σύγκριση 
µε το 2014. Η εγχώρια κατανάλωση Φυσικού Αερίου ανήλθε 
σε 63.104.605 ΜWh, ενώ οι εξαγωγές φυσικού αερίου 
σε 7.369.577 ΜWh. Παράλληλα, στην πορεία προς την 
κλιµατική ουδετερότητα, ο ∆ΕΣΦΑ επενδύει στην ανάπτυξη 
νέων τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την 
ταχύτερη ενεργειακή µετάβαση της χώρας, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση της υιοθέτησης των 
ανανεώσιµων αερίων, του υδρογόνου και του βιοµεθανίου, 

Ο ΡΟΛΟΣ ΠΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΖΕΙ Ο ∆ΕΣΦΑ ΣΤΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

µέσω της συµµετοχής του σε πλήθος εγχώριων και 
διεθνών σχετικών πρωτοβουλιών. Μέσω του ρόλου του 
στο έργο “White Dragon”, που έχει ως επίκεντρο την 
περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας, ο ∆ΕΣΦΑ πρόκειται 
να διασφαλίσει ένα δίκτυο 100% έτοιµο για τη µεταφορά 
και αποθήκευση υδρογόνου και ενδεχοµένως άλλων 
ανανεώσιµων αερίων στο µέλλον, προχωρώντας στην 
ανάλογη προετοιµασία και προσαρµογή του. Επιπλέον, 
µαζί µε άλλους 23 Ευρωπαίους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs), o ∆ΕΣΦΑ συµµετέχει, 
στην πρωτοβουλία European Hydrogen Backbone (EHB), 
η οποία µοιράζεται το όραµα για τη δηµιουργία ενός 
δικτύου αγωγών υδρογόνου µήκους περίπου 40.000 
χλµ. στην Ευρώπη µέχρι το 2050. 

Επιβεβαιώνοντας την εξέλιξή του σε µια διεθνώς 
υπολογίσιµη χάρη στην εκτεταµένη εµπειρία του, ο 
∆ΕΣΦΑ ανέλαβε, επίσης, στα τέλη του 2020 την παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του LNGI (Liq-
uefied Natural Gas Import), του νέου τερµατικού σταθµού 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας 
του Κουβέιτ, KIPIC, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 
µεγαλύτερους τερµατικούς σταθµούς παγκοσµίως.

Έχοντας αναδειχθεί ως αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο 
των µεγαλύτερων εν εξελίξει διεθνών έργων, ο ∆ΕΣΦΑ 
παραµένει πιστός στο όραµά του για την εδραίωση της 
Ελλάδας σε σηµαντικό κόµβο για τη µεταφορά και την 
εµπορία φυσικού αερίου, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη 
µετάβαση σε ένα πιο καθαρό και βιώσιµο ενεργειακό µέλλον. 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ (2022-2031), ΤΟ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 830 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΟΠΩΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 183 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ. ΑΠΟ ΑΥΤΑ, 161 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
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Οκλάδος της ενέργειας βρίσκεται σήµερα 
σε ένα σταυροδρόµι τεκτονικών αλλαγών, 
που υπαγορεύονται τόσο από τις ευκαιρίες 
της πράσινης µετάβασης όσο και τις 

προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης. Σε επίπεδο κρατών 
αλλά και οργανισµών καλούµαστε να επιδείξουµε ευελιξία 
και ανθεκτικότητα απέναντι στις νέες συνθήκες που 
διαµορφώνονται. Ο Α∆ΜΗΕ συµβάλλει καθοριστικά στην 
ενεργειακή στροφή που συντελείται στη χώρα τα τελευταία 
χρόνια, προετοιµάζοντας τη νέα γενιά υποδοµών του 
ηλεκτρικού συστήµατος. Μέσα από ένα πράσινο επενδυτικό 
πρόγραµµα ύψους 5 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, ο ∆ιαχειριστής 
διασυνδέει όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου µε τον 
ηπειρωτικό κορµό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, φθηνή 
και καθαρή ηλεκτροδότηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Σήµερα, οι Βόρειες Κυκλάδες βρίσκονται ήδη «στην 
πρίζα» και πλέον τη σκυτάλη παίρνουν η Σαντορίνη, 
η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέριφος που θα 
ενσωµατώσουν πλήρως το νησιωτικό σύµπλεγµα στην 
Υψηλή Τάση µε ορίζοντα το 2024. Σηµαντικό κεφάλαιο 

για το εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς είναι και η πρόσφατη 
διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου. Το ενεργειακό 
έργο βρίσκεται σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2021 
θωρακίζοντας µε επιτυχία την ασφαλή ηλεκτροδότηση της 
Κρήτης εν µέσω καύσωνα, υψηλής ζήτησης αλλά και κατά 
τους πρόσφατους, ισχυρούς σεισµούς που έπληξαν το 
νησί. Με τη ολοκλήρωση και της «µεγάλης» διασύνδεσης 
µε την Αττική το 2024, η ενεργειακή αποµόνωση της 
Κρήτης θα περάσει οριστικά στο παρελθόν. Η διπλή 
διασύνδεση του νησιού µε το ηπειρωτικό σύστηµα 
θα διευρύνει το πράσινο περιθώριο για την ανάπτυξη 
καθαρών µορφών ενέργειας και θα µετατρέψει την 
Κρήτη σε έναν κρίσιµο ενεργειακό κόµβο µε τους 
θαλάσσιους γείτονές µας στη ΝΑ Μεσόγειο.

Οι νησιωτικές διασυνδέσεις προσφέρουν σηµαντικά 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη σε όλους µας. 
Αφενός επιτρέπουν την απόσυρση των ρυπογόνων 
τοπικών µονάδων -η οποία µεταφράζεται σε 
δραστικό περιορισµό των εκποµπών CO2- και 
δηµιουργούν «ζωτικό» ηλεκτρικό χώρο για τη 
διείσδυση ΑΠΕ, επιδρώντας καταλυτικά στον 
ενεργειακό µετασχηµατισµό. Αφετέρου οδηγούν 
στην αποµείωση των χρεώσεων ΥΚΩ που επιµερίζονται 
στους καταναλωτές της χώρας για την ακριβή 
ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά. Με την ολοκλήρωση 
του προγράµµατος διασυνδέσεων έως το τέλος της 
δεκαετίας, το καθαρό οικονοµικό όφελος για όλους 
τους καταναλωτές θα αγγίξει τα 4,5 δισ. ευρώ και οι 
ετήσιες εκποµπές CO2 στο Αιγαίο θα περιοριστούν 
κατά 2,8 εκατ. τόνους. Τα έργα του Α∆ΜΗΕ δεν 
εξαντλούνται βέβαια στις νησιωτικές διασυνδέσεις. 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι των πράσινων επενδύσεων 
που δροµολογούµε για τα επόµενα χρόνια αφορούν 
στην ανάπτυξη και αναβάθµιση του χερσαίου 
κορµού του Συστήµατος Μεταφοράς καθώς και 
στην ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων προς 
κάθε πλευρά των συνόρων. 

Ο Α∆ΜΗΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Του Μάνου Μανουσάκη

Ο Μάνος Μανουσάκης είναι Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ανεξάρτητου 
∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Α∆ΜΗΕ Α.Ε.) 

Την ίδια στιγµή, τα ακραία καιρικά φαινόµενα δοκιµάζουν 
τις αντοχές του ηλεκτρικού συστήµατος µε ανησυχητική 
συχνότητα. Με δεδοµένες τις προκλήσεις της κλιµατικής 
απορρύθµισης, ο ∆ιαχειριστής προχωρά σε ένα 
εµπροσθοβαρές πρόγραµµα ύψους 200 εκατ. ευρώ για 
την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό κρίσιµου εξοπλισµού 
του Συστήµατος Μεταφοράς σε βάθος πενταετίας. Σε αυτή 
την κατεύθυνση, επιταχύνεται επίσης η ψηφιοποίηση 
βασικών στοιχείων του Συστήµατος µε έργα πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών ύψους 70 εκατ. ευρώ σε Κέντρα 
Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθµούς σε όλη την Ελλάδα.

Στην «καρδιά» της στρατηγικής µας βρίσκεται η ασφαλής 
και όσο το δυνατό πιο γρήγορη µετάβαση στη νέα 
εποχή της καθαρής ενέργειας. Μέσα από κοινωφελείς 
επενδύσεις και την δηµιουργία πράσινων υποδοµών 
στην αιχµή της τεχνολογίας, ο ∆ιαχειριστής δηµιουργεί 
τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιµο µέλλον που 
οφείλουµε να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές. 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030, 
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΕΙ ΟΛΑ ΣΧΕ∆ΟΝ ΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟ, 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Σε ένα διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον που 
µεταβάλλεται ραγδαία και δηµιουργεί συνεχώς 
νέα δεδοµένα, εταιρείες και οργανισµοί 
καλούνται αφενός να προσαρµοστούν και 

αφετέρου να δηµιουργήσουν αναπτυξιακές συνθήκες 
για τη δραστηριότητά τους.

Μάλιστα, µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας, δηµιουργήθηκε 
θετικό momentum, αλλά αυτό απειλείται από τις δυσκολίες 
της παραγωγής να ανταποκριθεί στη ζήτηση, από τα 
ενεργειακά κοστολόγια και από τον πληθωρισµό ως 
αποτέλεσµα των δύο προηγουµένων παραγόντων. 

Παράλληλα το κόστος ενέργειας και η αυξηµένη ζήτηση 
πρώτων υλών δηµιουργούν µία συγκυρία που κρύβει 
κινδύνους για τους αλόγιστα τολµηρούς. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες πρέπει να εκληφθούν σοβαρά υπόψη από τους 
οργανισµούς και τις εταιρείες για το επόµενο διάστηµα.

Η MYTILINEOS φιλοδοξεί να αποτελέσει βαρόµετρο 
για την ελληνική οικονοµία, αλλά και ένα παράδειγµα 
οργάνωσης, καθώς όχι µόνο θωρακίζεται από εξωγενείς 
παράγοντες, αλλά επιδιώκει να δηµιουργεί προστιθέµενη 
αξία και να σχεδιάζει επενδύσεις και επόµενα βήµατα 

µε σταθερότητα και δυναµική, δείχνοντας το δρόµο 
συνολικά για το ελληνικό επιχειρείν. ∆ιαβάζοντας 
έγκαιρα τις διεθνείς εξελίξεις, η MYTILINEOS έχει 
λάβει στοχευµένα µέτρα, προχωρώντας στις αναγκαίες 
αντισταθµίσεις, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη 
νέας ιστορικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αλλά 
επιπλέον θέτουν τη βάση για αλλαγή επιπέδου των 
οικονοµικών επιδόσεών της από το επόµενο έτος. 

Επιπλέον, σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης 
σηµαντικές επενδύσεις αναφορικά µε την αύξηση 
παραγωγικής δυναµικότητας Αλουµινίου, στους 250.000 
τόνους (project NEWERA 250), µε την ολοκλήρωση της 
κατασκευής νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, 
καθώς και µε την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την 
κατασκευή νέων µονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω 
από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άλλωστε όπως σηµείωσε εύστοχα ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της MYTILINEOS κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος 
« Έχουµε µπει σε ταχύτατες αλλαγές και καλούµαστε να 
προχωρήσουµε µε την κρίση ως τη νέα κανονικότητα». Με 
το αλουµίνιο να καταγράφει ιστορικά υψηλά, ο Τοµέας 
Μεταλλουργίας επωφελείται της συγκυρίας, αλλά 

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ MYTILINEOS 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
– ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

και προετοιµάζεται κατάλληλα για να απορροφήσει 
τυχόν µελλοντικούς κραδασµούς στις παγκόσµιες 
τιµές. Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε έγκαιρα στις 
ανανεώσιµες πηγές και στις υποδοµές που σχετίζονται 
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και σήµερα δρέπει καρπούς, 
παρά τη διεθνή ενεργειακή κρίση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΥΤΙLINEOS καταγράφει ισχυρά 
οικονοµικά µεγέθη µε κύκλο εργασιών διαµορφωµένο 
σε 1.698,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.341,0 εκατ. ευρώ το 2020, 
σηµειώνοντας αύξηση 27%, ενώ το ΕΒΙTDA διαµορφώθηκε 
στα 241,2 εκατ. ευρώ έναντι 234,5 εκατ. ευρώ αυξηµένο 
κατά 23% σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2020.

Παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού 
της προγράµµατος σε ευθυγράµµιση και µε τους 
φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

H MYTILINEOS δηλώνει για ακόµη µια φορά ισχυρό 
«παρών», δείχνει επιχειρηµατική πυγµή προχωρά 
ακάθεκτη και αλώβητη από τις συνεχόµενες κρίσεις 
σε παγκόσµιο επίπεδο και δείχνει τη δυναµική εκείνη 
που ουσιαστικά καλείται να ακολουθήσει η ελληνική 
επιχειρηµατική κοινότητα για την επόµενη ηµέρα.
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Με την πρόσφατη αλλαγή του θεσµικού 
πλαισίου, άνοιξε ο δρόµος ώστε όλοι 
µαζί, πολιτεία, φορείς, επιχειρήσεις 
και πολίτες, να πετύχουµε τους 

φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν στο νέο εθνικό σχεδιασµό 
για τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων, που θα έχει 
στο επίκεντρό της την ανακύκλωση και την υιοθέτηση 
των αρχών της κυκλικής οικονοµίας. 

Με µέτρα και στοχευµένες δράσεις που θα αναληφθούν 
στο επόµενο διάστηµα, για την ανάπτυξη και εδραίωση 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συνείδησης, 
δηµιουργούµε µια ισχυρή συµµαχία ευθύνης, για να 
εξασφαλίσουµε µια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 
µας και να δώσουµε ταυτόχρονα από κοινού, τη δύσκολη 
µάχη, απέναντι στην κλιµατική κρίση.

Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης πρωταγωνιστεί 
σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Σε συνεργασία µε 
τους ∆ήµους, που αποτελούν διαχρονικά στενούς 
συνεργάτες του Ε.Ο.ΑΝ., υπηρετούµε ένα κοινό όραµα, 
για το µέλλον των πόλεων µας . 

Και βάζουµε ισχυρές βάσεις, για να εφαρµόσουµε ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο, που υπηρετεί το όραµα αυτό.
Θέλουµε να ζούµε σε «πράσινες» πόλεις, µε 
ευαισθητοποιηµένους κι ενεργούς πολίτες, που θα 
κάνουν οι ίδιοι τη διαλογή των απορριµµάτων στα 
σπίτια τους. Στην πηγή. Και δεν θα γίνεται η διαλογή 
εκ των υστέρων, όπως συµβαίνει σήµερα.

Θέλουµε η ανακύκλωση και η επαναχρησιµοποίηση 
να γίνει µέρος της καθηµερινότητας των τοπικών µας 
κοινωνιών, συνειδητή επιλογή πολιτών κι επιχειρήσεων.
Θέλουµε γειτονιές που δεν θα υπάρχουν µόνον πράσινοι 
ή µπλε κάδοι, αλλά θα υπάρχουν «πράσινα σηµεία» για 
όλα τα υπόλοιπα απορρίµµατα, µετά την διαλογή στην 

πηγή. Γειτονιές µε ατοµικούς κάδους ανακύκλωσης, 
ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», αλλά και ενταγµένους σε κάθε σπίτι ή 
πολυκατοικία ατοµικούς κάδους, όπου δεν µπορούν 
να υπάρξουν συστήµατα «vacuum». 

Θέλουµε να ζούµε σε πόλεις «ενεργειακά αυτόνοµες», 
που θα παράγουν τουλάχιστον όση ενέργεια 
καταναλώνουν, από τον ήλιο, τον αέρα, το νερό. Πόλεις 
που δεν θα στηρίζονται µόνον σε µεγάλα ενεργειακά 
έργα, αλλά αυτά θα συνυπάρχουν µε ενεργειακές 
λύσεις σε κάθε σπίτι ή οικοδοµικό τετράγωνο, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιήσουµε την απόσταση ανάµεσα 
στην παραγωγή και την κατανάλωση. 

Θέλουµε πόλεις φιλικές στην «πράσινη» 
επιχειρηµατικότητα και µε ενσωµατωµένες στη 
λειτουργία τους έξυπνες λύσεις κι εφαρµογές, ώστε 
να πετύχουµε τα επόµενα χρόνια το µεγάλο στόχο που 
είναι να µετατρέψουµε τις πόλεις µας σε κλιµατικά 
ουδέτερες, κυκλικές, έξυπνες και πράσινες.

ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
Σε πόλεις που θα διαθέτουν Πάρκα Κυκλικής Οικονοµίας, 
µέσα στα οποία θα γίνεται µε όρους φιλικούς στο 
περιβάλλον η διαχείριση των απορριµµάτων και θα 
παράγεται µε σύγχρονες µεθόδους ενέργεια από τη 
διαχείριση αυτή. Η αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης 
περνά κι από την έξυπνη διαχείριση των απορριµµάτων. 
Όχι µόνον στο σηµείο της διαλογής, αλλά και στο στάδιο 
της επεξεργασίας τους.

Η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίµµατα µας, είναι 
ένας αποδοτικός και «πράσινος» τρόπος διαχείρισης τους. 
Έτσι παράγουµε σήµερα ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό 
νερό ή βιοντίζελ από τα χρησιµοποιηµένα τηγανόλαδα. Ή 
παράγουµε καύσιµη βιοµάζα από τα απορρίµµατα φαγητού. 

AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, «ΠΡΑΣΙΝΗ» 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Του Νίκου Χιωτάκη

Ο κ. Νίκος Χιωτάκης είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Και µπορούµε αντί να θάβουµε σε ένα Χώρο 
Υγειονοµικής Ταφής το υλικό της επεξεργασίας 
των απορριµµάτων, να το αξιοποιούµε µε σύγχρονες 
µεθόδους ως φθηνή και «πράσινη» καύσιµη ύλη, 
ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα κι 
απασχόληση των τοπικών µας επιχειρήσεων. Όπως 
γίνεται ήδη σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες του 
κόσµου, µε έντονη περιβαλλοντική συνείδηση.

Η πρόκληση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι µεγάλη. 
Η κλιµατική κρίση µας κτυπά την πόρτα κι απειλεί το µέλλον 
των επόµενων γενεών. Οφείλουµε να αξιοποιήσουµε τις 
γνώσεις και τεχνολογίες που ήδη έχουµε στη διάθεσή 
µας και να βάλουµε την παραγωγή ενέργειας από τα 
απορρίµµατα στην ατζέντα των προτεραιοτήτων µας.
Τώρα, όχι αύριο.

ΑΦΙΕΡΩΑΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΟΛΕΙΣ,  
ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ,  ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΤΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΝ 
ΠΗΓΗ. ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΛΟΓΗ ΕΚ ΤΩΝ 
ΥΣΤΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
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∆ηµήτρης Παπακανέλλου, Γενικός ∆ιευθυντής, 
Consulting, KPMG στην Eλλάδα

Οι επικεφαλής των µεγαλύτερων επιχειρήσεων 
στον κόσµο στον κλάδο της ενέργειας 
επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στο 
ταλαντούχο δυναµικό και την τεχνολογία, 

ενώ ο κλάδος αντιµετωπίζει τη συνεχιζόµενη αβεβαιότητα 
της πανδηµίας και της κλιµατικής κρίσης, σύµφωνα µε νέα 
έρευνα της KPMG, 2021 Energy CEO Outlook. Οι 133 ηγέτες στον 
κλάδο της ενέργειας ρωτήθηκαν σχετικά µε τις στρατηγικές 
και τις προβλέψεις τους σε ορίζοντα τριετίας. Η πιο πρόσφατη 
έρευνα αποκαλύπτει έναν κλάδο που παραµένει ανθεκτικός 
και εστιάζει στη µακροπρόθεσµη και βιώσιµη ανάπτυξη, 
παρά το γεγονός ότι αντιµετωπίζει έναν αβέβαιο µέλλον και 
µια περίοδο ταχύτατης µετάβασης. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο κίνδυνος κλιµατικής αλλαγής συνεχίζει να αποτελεί την 
κορυφαία απειλή για τους επικεφαλής της ενέργειας, 
µε το 37% των CEOs να τον επιλέγουν ως την κορυφαία 
κατηγορία κινδύνου, καθώς σχετίζεται µε την ανάπτυξη 
της επιχείρησής τους. Πρόκειται για ποσοστό σηµαντικά 
υψηλότερα από κάθε άλλο κλάδο που συµµετείχε στην 
έρευνα του CEO Outlook. Επιπλέον, περισσότεροι από 
τους µισούς (63%) CEOs αναφέρουν ότι δέχονται σήµερα 
τη µερίδα του λέοντος της πίεσης από επενδυτές και 
ρυθµιστικές αρχές για αύξηση της αναφοράς και της 
διαφάνειας σε θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και 
∆ιακυβέρνησης (ESG), και σε ποσοστό 27% αναφέρουν ότι 
η κύρια λειτουργική τους προτεραιότητα θα διασφαλίζει 
ότι η κατάρτιση των εκθέσεων σχετικά µε το ESG θα είναι 

ενσωµατωµένη στις µελλοντικές διαδικασίες µέτρησης και 
αναφοράς. Σε ποσοστό 84% λένε ότι θέλουν να αξιοποιήσουν 
τα οφέλη για τη βιωσιµότητα και την κλιµατική αλλαγή που 
επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσµα της κρίσης. Σχεδόν οι µισοί 
(46%) CEOs δηλώνουν ότι η µεγαλύτερη πρόκληση είναι η 
διαµόρφωση µιας συναρπαστικής αφήγησης σχετικά µε το 
ESG, και ότι αυτή είναι κρίσιµης σηµασίας για την ενεργή 
συµµετοχή των εργαζοµένων. Πάνω από τους µισούς (56%) 
αναφέρουν ότι η αµοιβή τους ήδη είναι συνδεδεµένη µε 
την απόδοση στο ESG, ενώ το 85% αναφέρει το ετήσιο bo-
nus ως τον βασικό µηχανισµό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Άλλος ένας βασικός τοµέας για τους ανθρώπους σε ηγετικές 
θέσεις στην ενέργεια είναι οι επενδύσεις στην τεχνολογία και 
την καινοτοµία ως το κλειδί για την εξασφάλιση µακροχρόνιας 
ανάπτυξης. Το 86% των CEOs στην ενέργεια βλέπουν το disrup-
tion στην τεχνολογία περισσότερο ως ευκαιρία παρά απειλή, 
φανερώνοντας µια ισχυρή αίσθηση αισιοδοξίας σχετικά µε 
την τεχνολογική καινοτοµία και τις µελλοντικές επιπτώσεις 
της. Οι συνεργασίες επίσης συγκεντρώνουν την προσοχή 
του κλάδου, µε περισσότερους από τους µισούς (59%) CE-
Os να σχεδιάζουν τη συµµετοχή τους σε κοινοπραξίες του 
κλάδου µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και 
πάνω από το ένα τρίτο (37%) να αναζητούν συνεργασίες µε 
καινοτόµες start-up εταιρείες στους τοµείς του FinTech, 
InsurTech ή HealthTech. Επίσης, 50% των CEOs εξετάζουν 
τη δυνατότητα δηµιουργίας των δικών τους προγραµµάτων 
επιτάχυνσης (accelerators) και θερµοκοιτίδων (incuba-
tors). Επιπλέον, η διάθεση για στρατηγικές δραστηριότητες 
στην αγορά και επενδύσεις σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης 
παραµένει αµετάβλητη. Σε ποσοστό 26% οι επικεφαλής 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

του κλάδου λένε ότι οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις θα 
ενταχθούν στους στρατηγικούς στόχους τους τα επόµενα 
τρία χρόνια, ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο (31%) των 
CEOs διερευνούν στρατηγικές συµµαχίες µε τρίτους και 
το ένα τέταρτο (25%) εξετάζει εναλλακτικές οργανικής 
ανάπτυξης, όπως η καινοτοµία, η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), 
οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και οι προσλήψεις. Σχολιάζοντας τα ευρήµατα της έρευνας, 
ο ∆ηµήτρης Παπακανέλλου, Γενικός ∆ιευθυντής, Consulting, 
KPMG στην Eλλάδα δήλωσε σχετικά: «Οι CEOs συνεχίζουν να 
βλέπουν την Κλιµατική Αλλαγή ως τη µεγαλύτερη απειλή για 
την ανάπτυξη του οργανισµού τους, µε την επιχειρηµατική 
κοινότητα – και ιδιαίτερα τον ενεργειακό τοµέα – να αναµένει 
τα αποτελέσµατα του COP26 να προσφέρουν µεγαλύτερη 
βεβαιότητα για το µέλλον. Όποιες κι αν είναι οι αποφάσεις, 
αναµένεται να επιταχύνουν περαιτέρω την ενεργειακή 
µετάβαση και τον εξηλεκτρισµό της οικονοµίας – παρέχοντας 
σηµαντικές ευκαιρίες στις εταιρείες ενέργειας να συµβάλουν 
σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον, εισερχόµενες σε µια νέα εποχή 
κερδοφόρας ανάπτυξης.»

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
– ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

• Περισσότεροι από το ένα τρίτο των ηγετών στον 
κλάδο της ενέργειας θεωρούν πλέον την κλιµατική 
κρίση ως τη µεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη 
της επιχείρησής τους 

• Σχεδόν το ένα τρίτο των CEOs θέτουν ως κορυφαία 
προτεραιότητα την προσέλκυση και τη διατήρηση 
ταλαντούχου ανθρώπινου δυναµικού 

• Η πλειοψηφία των CEOs στην ενέργεια σχεδιάζουν 
αύξηση των επενδύσεων σε καινοτόµες τεχνολογίες

ΑΡΘΡΟ
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ΤΟ 5G ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΗΓΕΙ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΑΣ

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η συνδεσιµότητα 
αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο για τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό των κρατών 
( και συνακόλουθα και της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης), καθώς τα αναµενόµενα 
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη θα επιτευχθούν, µόνο 
εάν τα κράτη διασφαλίσουν την ευρεία εγκατάσταση 
δικτύων και την παροχή υπηρεσιών πολύ υψηλής 
χωρητικότητας σε όλη την επικράτειά τους. 

Η ευρυζωνικότητα θεωρείται ένα δηµόσιο αγαθό 
το οποίο, ως ψηφιακό ανάλογο των δηµόσιων 
συγκοινωνιακών υποδοµών, συµβάλλει τα µέγιστα 
στην οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό 
ρόλο της συνδεσιµότητας για την ανάπτυξη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διασφάλιση του 
ψηφιακού της µέλλοντος, έθεσε σαφείς στόχους 
όσον αφορά την εξασφάλιση της παροχής πολύ 
ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιδιώκοντας:
• Να εξασφαλίσει εξαιρετικά υψηλή 

συνδεσιµότητα της τάξης των Gigabits σε όλους 
τους κύριους κοινωνικο-οικονοµικούς µοχλούς 
όπως εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά 
κέντρα, κόµβοι µεταφορών, φορείς δηµοσίων 
υπηρεσιών όπως νοσοκοµεία και διοίκηση 
καθώς και επιχειρήσεις που βασίζονται στις 
ψηφιακές τεχνολογίες,

• Να παρέχει αδιάλειπτη κάλυψη 5G σε όλες 

τις αστικές περιοχές και όλες τις κύριες επίγειες 
διαδροµές µεταφορών,

• Να παρέχει πρόσβαση σε συνδεσιµότητα στο 
διαδίκτυο για όλα τα νοικοκυριά, σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές, µε ελάχιστη ταχύτητα 100 
Mbps, η οποία θα δύναται να αναβαθµιστεί σε 
ταχύτητες της τάξης των Gbps.

Η µετάβαση στην τεχνολογία 5G και η διευκόλυνση της 
ανάπτυξης καινοτόµων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και η 
προώθηση της µετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, 
εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων που 
προωθεί η χώρα µέσα από το Πρόγραµµα «Ελλάδα 2.0» και 
την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.

Με προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε 
υποδοµές 5G, οπτικών ινών σε κτίρια, στην ψηφιακή 
διασύνδεση των ελληνικών νησιών, τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό του ∆ηµοσίου, µε έµφαση στη 
διαλειτουργικότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η Αυτοδιοίκηση της Ελλάδος από την πρώτη στιγµή 
αντιλήφθηκε την τεράστια αξία της συνδεσιµότητας όσον 
αφορά τη µελλοντική φυσιογνωµία των πόλεων και των 
τοπικών µας κοινωνιών. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι η έλευση 
του 5G σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τη χώρα µας, ενώ 
πραγµατοποιείται σε µία χρονική στιγµή που λόγω και της 
πανδηµίας, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά 
καταγράφουν αυξηµένη χρήση του διαδικτύου. 
Αποτελεί µια εξέλιξη που προµηνύει καινοτοµίες σε όλους 

τους τοµείς, ενώ αναµένεται να επιφέρει ουσιαστικές 
βελτιώσεις σε κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής, 
ανοίγοντας νέους ορίζοντες και δυνατότητες, στην 
εργασία, την εκπαίδευση, την επιχειρηµατικότητα, 
την ψυχαγωγία, την επικοινωνία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Μπαίνοντας το 5G στη ζωή µας, θα φέρει νέες ιδέες και 
χρήσεις σε πολλά πεδία εφαρµογής: στις έξυπνες πόλεις 
και σπίτια, στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, στην έξυπνη 
γεωργία και βιοµηχανία, στην εικονική και επαυξηµένη 
πραγµατικότητα µέσω κινητού, σε κάθε σηµείο του 
φυσικού κόσµου που θα διασυνδεθεί µε τον ψηφιακό. 

Η επέκταση του θα υποστηρίξει τις έξυπνες πόλεις, 
παρέχοντας τους νέες δυνατότητες σε σηµαντικούς 
κλάδους, όπως η εξυπηρέτηση του πολίτη, η 
επιχειρηµατικότητα, η γεωργία, η ενέργεια, η παροχή 
κοινωφελών υπηρεσιών. Θα φέρει και θα υποστηρίξει 
τεχνολογίες που θα αλλάξουν τις πόλεις µας, µε την 
υποστήριξη σύγχρονων εφαρµογών. Θα επιτρέψει τη 
µαζική διασύνδεση αντικειµένων και συστηµάτων, 
προσφέροντας παράλληλα υψηλότερες ταχύτητες, 
χαµηλότερη καθυστέρηση και ανταπόκριση σε σχεδόν 
πραγµατικό χρόνο, καθώς και πιο αξιόπιστες συνδέσεις. 

Η συγκεκριµένη τεχνολογία αντιπροσωπεύει το πρότυπο 
για το µέλλον στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, 
πυρήνα ώθησης της παραγωγικότητας και κινητήριο µοχλό 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για ένα 

Του ∆ηµήτρη Παπαστεργίου 

Ο ∆ηµήτρης Παπαστεργίου είναι Πρόεδρος 

της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) 

και ∆ήµαρχος Τρικκαίων

ΑΡΘΡΟ
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Αυτοδιοίκηση, είναι έτοιµη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 
και τις άπειρες δυνατότητες που µας προσφέρει η 
τεχνολογία. Όµως παράλληλα, ως θεσµός που έχει 
κτίσει άµεση σχέση συνεργασίας κι εµπιστοσύνης 
µε τις τοπικές κοινωνίες, επιδεικνύουµε ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια 
και την υγεία των πολιτών. 

Αφουγκραζόµαστε τις ανησυχίες µερίδας πολιτών ιδιαίτερα 
στα θέµατα υγείας κι αντιλαµβανόµαστε πως οι όποιες 
αντιδράσεις οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη 
ενηµέρωσης αλλά και στην έντονη παραπληροφόρηση 
του κόσµου, ειδικότερα εν µέσω πανδηµίας. Ως 
θεσµός είµαστε αποφασισµένοι να αναλάβουµε στο 
επόµενο διάστηµα συγκροτηµένες πρωτοβουλίες για 
την έγκυρη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη ενηµέρωση 
των συµπολιτών µας, γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουµε 
στην παραπληροφόρηση, να εκτροχιάσει την προσπάθεια 
µας να οδηγήσουµε τις πόλεις µας στο µέλλον. 

Η οικονοµική ανάκαµψη, η βελτίωση των υπηρεσιών στον 
πολίτη, ο στόχος για ψηφιακή και πράσινη µετάβαση 
περνά µέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
και εφαρµογών, που φέρνει στην καθηµερινότητα µας 
η ψηφιακή επανάσταση του 5G.

∆εν πρέπει όµως να παραβλέπουµε ότι από µόνη της 
καµία τεχνολογική επανάσταση δεν πρόκειται να έχει τα 
αποτελέσµατα που επιθυµούµε, αν η αλλαγή και βελτίωση 
των υποδοµών, που παραµένει κρίσιµο µέγεθος, δεν 
συνοδευθεί και από µια αλλαγή κουλτούρας κι αντίληψης.

Οι νέες τεχνολογίες θα καταστούν πολύτιµος σύµµαχός 
µας, µόνον αν αποφασίσουµε πρώτα εµείς να αλλάξουµε 
τρόπο σκέψης και λειτουργίας, ως φορείς του ∆ηµοσίου. 
Η απόκτηση ψηφιακής κουλτούρας και η περαιτέρω 
ενίσχυση της πελατοκεντρικής αντίληψης λειτουργίας 
των ∆ήµων µας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να 
λειτουργήσουν η τεχνολογία και οι εφαρµογές του 5G, 
ως πολλαπλασιαστές ισχύος για τη δηµιουργία σύγχρονων 
ψηφιακών ∆ήµων, στην υπηρεσία των πολιτών.

Η Αυτοδιοίκηση είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις των καιρών. 

Η ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
5G ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΝΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ, ΤΟΣΟ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

τεχνολογικό ορόσηµο που θα διαδραµατίσει σηµαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας 
και στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουµε Κράτος και ∆ήµοι στους πολίτες.

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της θα δηµιουργήσει χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας , ενώ θα εξοικονοµήσει παράλληλα, 
µέσα από την περαιτέρω προώθηση της ψηφιοποίησης 
της λειτουργίας του Κράτους και των ∆ήµων, εκατοµµύρια 
εργατοώρες που σήµερα χάνουν οι πολίτες για να 
εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες µας. 

Το 5G δίκτυο οδηγεί στο µέλλον κι αλλάζει την 
καθηµερινότητα των πόλεων µας. Η άνευ προηγουµένου 
ταχύτητα, συνδεσιµότητα και υψηλή χωρητικότητα 
που εξασφαλίζει δίνει τη δυνατότητα στους ∆ήµους 
να εφαρµόσουν πολιτικές που θα αλλάξουν την 
καθηµερινότητα των συµπολιτών µας. Θα έχουµε τη 
δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε µε σύγχρονες εφαρµογές 
την κυκλοφοριακή συµφόρηση και να ενισχύσουµε την 
οδική ασφάλεια. Αλλά και να εφαρµόσουµε πολιτικές 
έξυπνης στάθµευσης αξιοποιώντας τη διαθεσιµότητα 
και του τελευταίου διαθέσιµου χώρου στάθµευσης. 

Να δοκιµάσουµε λύσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, 
που βοηθούν τόσο τις υπηρεσίες ενός δήµου να γίνουν 
πιο αποδοτικές και αποτελεσµατικές, όσο και τους 
πολίτες να διευκολυνθούν στην καθηµερινότητα τους, 
σε τοµείς όπως οι µεταφορές, ο έξυπνος φωτισµός και 
η διαχείριση των ενεργειακών αναγκών, η ασφάλεια των 
πολιτών, η ατµοσφαιρική ρύπανση και η περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα, η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής 
οικονοµίας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Αλλά και να αποκτήσουµε νέα εργαλεία για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, καθώς και να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων οικοσυστηµάτων 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, γεγονός που θα 
δώσει µεγαλύτερες δυνατότητες και κίνητρα σε νέους 
ανθρώπους να ασχοληθούν µε το επιχειρείν. 

Έχουµε πλέον την ευκαιρία να εκµεταλλευθούµε 
πληθώρα εφαρµογών µε αµέτρητα οφέλη. Η 

ΑΡΘΡΟ
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Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουµε 
όλοι, έχουν δηµιουργήσει πλέον ένα 
νέο ιδιαίτερο περιβάλλον. Μέσα σε 
λίγους µήνες η πανδηµία του COVID-19 

άλλαξε τα δεδοµένα, τις προτεραιότητες, τον τρόπο που 
λειτουργούµε, τις αντιλήψεις και τις πολιτικές σε όλο 
τον κόσµο. Το βέβαιο είναι πως κατέστη, πλέον, σαφές 
σε όλους -δυστυχώς µε τον πιο επώδυνο τρόπο- ότι η 
τεχνολογία αποτελεί κρίσιµο καταλύτη για την ευηµερία 
κάθε σύγχρονης κοινωνίας και την ανάπτυξη της 
οικονοµίας. Και εάν κάθε κρίση γεννάει ευκαιρίες, 
το σίγουρο είναι πως το µεγάλο παγκόσµιο σοκ της 
πανδηµίας ανέδειξε την απτή πλέον υπόσχεση µίας 
σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας.

Και η αλήθεια είναι ότι, σε λίγους µήνες, η χώρα 
µας κατάφερε να κάνει ψηφιακά άλµατα ετών. 
Λειτουργώντας άµεσα, ως ένα σύγχρονο ψηφιακό 
κράτος, µε στρατηγικό σχέδιο και συντονισµό από το 
Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Προωθώντας 
δράσεις και πρωτοβουλίες, κατορθώνοντας να 
δώσει ζωτικές λύσεις τάχιστα και υποστηρίζοντας 
την καθηµερινότητα επιχειρήσεων, εργαζοµένων και 
πολιτών. Από την πρώτη στιγµή ο κλάδος ψηφιακής 
τεχνολογίας έδωσε δυναµικό παρόν σε αυτήν την κρίση. 
Πρόταξε, χωρίς δεύτερη σκέψη, την τεχνογνωσία, την 
εµπειρία και όλες του τις δυνάµεις. 

Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, 260.000 
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και κύκλο 
εργασιών που άγγιξε τα 13,3 δισ. ευρώ το 2020, ποσοστό 
που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ, ο κλάδος της 
ψηφιακής τεχνολογίας συνέβαλε καθοριστικά στη 
βέλτιστη στήριξη των ιδιαίτερων προβληµάτων και 
θεµάτων, που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει η Ελληνική 
κοινωνία και οικονοµία. Οι επιχειρήσεις του κλάδου 

στήριξαν ζωτικής σηµασίας λειτουργίες για την κοινωνία, 
την Πολιτεία αλλά και την οικονοµία. Στάθηκαν δίπλα 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υποστηρίζοντας:

1. Κρίσιµες υποδοµές και δηµόσιες υπηρεσίες σε 
περισσότερα από 40.000 κτίρια

2. Το Λιανεµπόριο (ηλεκτρονικό και µη) αλλά και την 
εφοδιαστική αλυσίδα

3. Τις ανάγκες για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
ενηµέρωσης κυκλοφορίας 13033

4. Τις αυξηµένες ανάγκες σε Internet, σταθερή και 
κινητή τηλεφωνία και συνδροµητική τηλεόραση 

5. Τα Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
6. Τις Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις σε 

όλη τη χώρα, που ήταν σε λειτουργία
7. Την Τηλεργασία, την Τηλεκπαίδευση και την 

Τηλεϊατρική 
8.  Την Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών, κ.ά.

Βρισκόµαστε όµως πλέον αντιµέτωποι µε µία νέα 
πραγµατικότητα, στην οποία είναι ξεκάθαρη και σαφής 
πλέον η κατεύθυνση. Ο ψηφιακός συντονισµός της 
χώρας στην 4η βιοµηχανική επανάσταση είναι άµεση 
προτεραιότητα και αυτό συνυπογράφεται πλέον από όλες 
τις πλευρές, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αυτός ακριβώς είναι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας 
µας στο ΣΕΠΕ διαχρονικά. Η µετάβαση σε µία σύγχρονη 
Ψηφιακή Ελλάδα, τοποθετώντας σε θέση οδηγού την 
ψηφιακή τεχνολογία. 

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον οι τεχνολογίες, όπως το 
Cloud Computing, το Blockchain, τα Big Data Analytics, 
το Internet of Things, η Τεχνητή Νοηµοσύνη δηµιουργούν 
νέα δεδοµένα και προκλήσεις για όλους. Μέχρι το 
2022, κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα χρησιµοποιεί 
καθηµερινά 25 έξυπνα αντικείµενα, ενώ έως το 2030 

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Του Γιάννη Σύρρου

ΑΡΘΡΟ



η παγκόσµια διασύνδεση δεδοµένων και πληροφοριών 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 75%. 

Την ίδια στιγµή ο ρόλος των δικτύων 5ης γενιάς σε 
αυτόν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό είναι κοµβικός, 
αλλάζει ριζικά την καθηµερινότητα. Η ανάπτυξη 
δικτύων 5G θα συµβάλει αποφασιστικά στην 
αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
αλλά και την αποτελεσµατική και ευέλικτη λειτουργία 
της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα. Τα δίκτυα 5G θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα σηµαντικά υψηλότερων 
ταχυτήτων και εξαιρετικά χαµηλότερου χρόνου 

απόκρισης, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων, 
καινοτόµων εφαρµογών.

Παράλληλα, η αυξηµένη συνδεσιµότητα που θα 
φέρουν τα δίκτυα επόµενης γενιάς καθώς και η 
ευρεία γκάµα νέων υπηρεσιών, βασισµένες σε 
υποδοµές 5G, αλλάζουν ολοκληρωτικά πλέον την 
εµπειρία αλλά και τις δυνατότητες των χρηστών. Από 
τις ιατρικές επεµβάσεις εξ’ αποστάσεως µέχρι τα 
αυτοκινούµενα οχήµατα, τα δίκτυα επόµενης γενιάς 
τηλεπικοινωνιών φέρνουν όλες τις πρωτοποριακές 
εφαρµογές στις καθηµερινότητα µας.

Ήδη σύµφωνα µε το εθνικό σχέδιο ανάκαµψης και 
ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, το οποίο εγκρίθηκε από την 
Ε.Ε. 2,136 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον άξονα 2, ο 
οποίος αφορά σε έργα και επενδύσεις για:

α) τη συνδεσιµότητα για πολίτες, επιχειρήσεις και 
κράτος, 
β) το ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και 
γ) το ψηφιακό µετασχηµατισµό των µικροµεσαίων    
    επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, στους άξονες 3 και 4, για τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό άλλων τοµέων (την Υγεία, την 
Παιδεία, την φορολογία, κ.ά.) υπάρχουν δράσεις 
ύψους περίπου 1,180 δισ. ευρώ. Σε αυτές τις δράσεις 
τα δίκτυα 5G είναι ζωτικής σηµασίας. 

Είναι το γενετικό υλικό, στο οποίο στηρίζονται πολλές 
από αυτές τις ψηφιακές µεταρρυθµίσεις. Αυτή τη νέα 
πραγµατικότητα πρέπει να αξιοποιήσουµε άµεσα, 
χωρίς άλλες καθυστερήσεις, διασφαλίζοντας τη 
διάχυση της τεχνολογίας παντού και σε όλους, και 
ειδικά ενισχύοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των 
επιχειρήσεων, της Πολιτείας και όλων των υποδοµών, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που φέρνουν τα 
δίκτυα νέας γενιάς. Σήµερα περισσότερο από ποτέ, 
παγκόσµια, η ανάπτυξη του κλάδου ψηφιακής 
τεχνολογίας είναι απολύτως ανάλογη µε την ανάπτυξη 
του ΑΕΠ µιας χώρας. 

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και για τη χώρα µας από τη 
µελέτη της Deloitte για το ΣΕΠΕ, η οποία κατέδειξε πως 
η επίτευξη ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ της τάξης του 5% 
θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ συσωρευτικά για την επόµενη 
πενταετία 80 δισ. ευρώ- και 415.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Αυτός είναι ο δρόµος που θα αξιοποιήσει 
την πραγµατική δυναµική του κλάδου για τη χώρα και 
τον άµεσο και τάχιστο ψηφιακό µετασχηµατισµό όλων 
των παραγωγικών κλάδων.

Ο Γιάννης Σύρρος είναι Γενικός ∆ιευθυντής 
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Πληροφορικής 
Ελλάδος ( ΣΕΠΕ) 

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 
οι τεχνολογίες, όπως το Cloud 

Computing, το Blockchain, 
τα Big Data Analytics, το Internet 
of Things, η Τεχνητή Νοηµοσύνη 

δηµιουργούν νέα δεδοµένα 
και προκλήσεις για όλους

Μέχρι το 2022, κάθε άνθρωπος 
στον πλανήτη θα χρησιµοποιεί 

καθηµερινά 25 έξυπνα αντικείµενα, ενώ 
έως το 2030 η παγκόσµια διασύνδεση 

δεδοµένων και πληροφοριών αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 75%
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Γ ια την ελληνική κοινωνία και οικονοµία το 
λιανικό εµπόριο είναι µια κρίσιµη µεταβλητή. 
Από αυτό και τη µακροηµέρευσή του κρίνεται 
το µέλλον χιλιάδων οικογενειών, το ύψος των 

κρατικών εσόδων, η ασφάλεια στα κέντρα των πόλεων 
αλλά και η συνοχή σε πολλές τοπικές κοινωνίες. Στο 
πλαίσιο αυτό, το µέλλον του λιανικού εµπορίου είναι 
και µέλλον της ελληνικής αγοράς. 

Γι’ αυτό και πρέπει να λήξει η αυτοκαταστροφική συζήτηση 
που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για τη δήθεν 
προβληµατική διάρθρωση της αγοράς εργασίας και 
την υποτιθέµενα περιορισµένη συµβολή των µικρών 
επιχειρήσεων στον χάρτη της επιχειρηµατικότητας της 
χώρας. Ο εµπορικός κόσµος αισθάνεται απαξίωση 
και προσβολή όταν ακούει ότι συνιστά την αδυναµία 
της οικονοµίας µας, παρά το γεγονός ότι η ελληνική 
επιχειρηµατικότητα απαρτίζεται στη συντριπτική 
πλειονότητά της από πολύ µικρές επιχειρήσεις.

Η ΜµΕ επιχείρηση στο λιανεµπόριο βάλλεται σήµερα 
λόγω της άνισης επιβάρυνσής της από τις συνέπειες 
που προκαλούν οι πρωτοφανείς συνθήκες που ζούµε σε 
σχέση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στη ρητορική 
του δηµοσίου διαλόγου, όπου η µικρή επιχειρηµατικότητα 
προβάλλεται λίγο ως πολύ ως βασική αγκύλωση της αγοράς. 

∆εν ωφελεί την οικονοµία µας ούτε την κοινωνία µας η 
«δαιµονοποίηση» των µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες 
ιστορικά είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 
οικονοµίας. Αταλάντευτη στόχευση όλων, τόσο του κλάδου 
όσο και του κράτους, θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισµός 
της µικρής επιχειρηµατικότητας. Και στο πλαίσιο αυτό, 
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της ΜµΕ επιχείρησης θα 
είναι ένας τρόπος να εναρµονιστεί το λιανικό εµπόριο µε 
τις νέες συνθήκες της ψηφιακής οικονοµίας.

Του Γιώργου Καρανίκα*



Εκ των πραγµάτων η πανδηµία 
λειτούργησε σαν επιταχυντής 

των ψηφιακών εξελίξεων

Οι εµπορικές επιχειρήσεις 
υποχρεώθηκαν να αναβαθµίσουν 

τις ψηφιακές τους δεξιότητες και 
επί της ουσίας ξεκίνησαν 

να διαµορφώνουν 
τις προϋποθέσεις της µετάβασης 

τους στην νέα εποχή

Εκ των πραγµάτων η πανδηµία λειτούργησε σαν επιταχυντής 
των ψηφιακών εξελίξεων. Οι εµπορικές επιχειρήσεις 
υποχρεώθηκαν να αναβαθµίσουν τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες και επί της ουσίας ξεκίνησαν να διαµορφώνουν τις 
προϋποθέσεις της µετάβασης τους στην νέα εποχή. Βέβαια, 
χρειάζονται ακόµα πάρα πολλά, µε την έννοια ότι µόνο λίγο 
πάνω από το 20% των επιχειρήσεων του λιανικού εµπορίου 
έχουν e-shop, έχουν δηµιουργήσει δηλαδή ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. Αρκετές άλλες επέλεξαν το τελευταίο διάστηµα τη 
δραστηριοποίησή τους σε µεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρµες 
αλλά, ακόµη και έτσι, το ψηφιακό χάσµα µε τις ισχυρές, 
εγχώριες και πολυεθνικές εταιρίες είναι µεγάλο και ιδιαίτερα 
υψηλό το ποσοστό εκείνων που πρέπει να προσαρµοστούν 
γρήγορα στα νέα δεδοµένα.

Η ψηφιοποίηση, προφανώς, δεν εξαντλείται στο e-com-
merce, το οποίο έτσι κι αλλιώς απαιτεί µια βασική ψηφιακή 
υποδοµή και τεχνογνωσία. Υπάρχουν και οι κρυφοί επιταχυντές 
της ψηφιακής µετάβασης στην οργάνωση και τη δικτύωση 
µιας επιχείρησης, οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν από 
συγκεκριµένες δηµόσιες πολιτικές. Κατά τη γνώµη µας, ο 
ψηφιακός µετασχηµατισµός των εµπορικών επιχειρήσεων 
πρέπει να αποτελέσει τη βασική συνιστώσα του σχεδιασµού 
για το σύνολο του κλάδου. Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν 
θα καταστεί αιτία για την περαιτέρω διάνοιξη των ανισοτήτων 
µεταξύ των επιχειρήσεων και θα κινηθεί στο πλαίσιο µιας 
πολιτικής ψηφιακής µετάβασης χωρίς αποκλεισµούς.

*Ο Γιώργος Καρανίκας 
είναι Πρόεδρος της ΕΣΕΕ 



ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΤΗΣ K.E.E.E.
Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
αποτελούµενη από τον Πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 
τον Β΄ Αντιπρόεδρο Παύλο Ραβάνη και τον Γενικό 
Γραµµατέα Παναγιώτη Αγνιάδη έγινε δεκτή από την 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
τη ∆ευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
ενηµέρωσε την Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για την 

πορεία της επιχειρηµατικότητας στη χώρα, τις µεγάλες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει εξαιτίας της πανδηµίας 
αλλά και του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος, 
για την προσαρµογή των επιχειρήσεων στη νέα 
ψηφιακή εποχή καθώς και για την συµβολή τους 
στην προσπάθεια που γίνεται για τη χάραξη µίας 
νέας αναπτυξιακής πορείας. Ενηµέρωση για τον 
επιµελητηριακό θεσµό και την σηµασία του για το 
επιχειρείν έκανε ο κ. Αγνιάδης ενώ για το χώρο της 

βιοτεχνίας ο κ. Ραβάνης. Η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
τόνισε στην αντιπροσωπεία της K.E.E.E. την πρόθεση 
της να σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις µε στόχο την 
ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. 

Τα µέλη της αντιπροσωπείας της K.E.E.E. προσέφεραν 
στην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ένα µεταλλικό 
αγαλµατίδιο του Κερδώου Ερµή, σήµα της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. Β. ΚΙΚΙΛΙΑ

Επιµελητηριακή αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, συναντήθηκε την Τετάρτη 
29/9/2021, µε τον Υπουργό Τουρισµού, Βασίλη Κικίλια.

Στη συνάντηση συµµετείχαν ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Τρικάλων και Αντιπρόεδρος της K.E.E.E. 
κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Λευκάδας και Πρόεδρος όλων των νησιωτικών 
Επιµελητηρίων (ΕΟΑΕΝ) κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης 

και ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών κ. Νίκος Κογιουµτσής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συµβολή των 
Επιµελητηρίων, µέσω των δράσεων που αναπτύσσουν 
και υλοποιούν µε τους επιχειρηµατικούς φορείς του 
Τουρισµού, στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 
προς όφελος του συνόλου της οικονοµίας της χώρας.
Οι εκπρόσωποι της επιµελητηριακής κοινότητας τόνισαν 
ότι το τουριστικό προϊόν είναι πολυδιάστατο και απαιτεί 

µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την προώθηση και 
ανάπτυξή του, καθώς και τη συνεργασία όλων των 
φορέων κάθε περιοχής, αλλά και των επαγγελµατιών 
του κλάδου.

Αναφέρθηκε, µάλιστα, το παράδειγµα του Ενιαίου Φορέα 
Τουρισµού Π.Ε. Τρικάλων που δραστηριοποιείται µέσω 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων, των ∆ήµων, του Επιµελητηρίου 
Τρικάλων και της Αναπτυξιακής του, χαράσσει την 
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τουριστική στρατηγική της περιοχής και αναλαµβάνει 
δράσεις για την ποιοτική αναβάθµιση και προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος κατόπιν κοινής διαβούλευσης µε 
τους επαγγελµατικούς φορείς του Τουρισµού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραµµίστηκε η αναγκαιότητα 
υιοθέτησης του συγκεκριµένου επιτυχηµένου µοντέλου, 
ενώ κατατέθηκε το αίτηµα της επιµελητηριακής 
κοινότητας οι κυβερνητικές αποφάσεις που λαµβάνονται 
για την οργάνωση και την ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας από τουριστικούς φορείς (DMO) 
να προϋποθέτουν τη συµµετοχή και τη συνέργεια 
όλων των φορέων – µεταξύ των οποίων και των 
Επιµελητηρίων- κάθε περιοχής. Ζητήθηκε ακόµη η 
στήριξη από την κυβέρνηση των δοµών που έχουν 
δηµιουργηθεί και εργαστεί για την προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος του τόπου. 

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός ενηµερώθηκε, 
επίσης, από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Κογιουµτσή για 
το Open Mall AGORA ATHENS, το υπο-διαµόρφωση Ανοικτό 
Εµπορικό -Τουριστικό Κέντρο Πλάκας-Μοναστηρακίου, 
το οποίο αποτελεί µία πρωτοβουλία του Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών, µε στόχο την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
αλλά και την τόνωση του τουρισµού. 

Αναδείχθηκε, παράλληλα, η ανάγκη προσθήκης του 
χαρακτηρισµού «τουριστικά» στα εµπορικά καταστήµατα 
που βρίσκονται σε τουριστικές ζώνες, αλλά και η 
σηµασία χρηµατοδότησης της σύνδεσης της αγοράς 
µε τον τουρισµό.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ K.E.E.E. 
ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΒΥΕ
Το Σάββατο 23/10/21 και την Κυριακή 24/10/2021, 
διεξήχθη η εκλογο- απολογιστική συνέλευση της 
Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, 
στην Αττική – Γλυφάδα στο ξενοδοχείο “OASIS”, στην 
οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της K.E.E.E., 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου όπου και απηύθυνε χαιρετισµό. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι προσπάθεια όλων των 
φορέων που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα 
είναι να καταφέρουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, 
ενώ τόνισε ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ενιαία και το 
µέλλον της είναι µέλλον όλων. Στη συνέχεια µίλησε για 
την στήριξη που θα παρέχει η K.E.E.E. σε συνεργασία 
µε την ΓΣΕΒΕΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου, έκανε 
λόγο για την προσδοκία αξιοποίησης των κονδυλίων 
του Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ και ανέλυσε τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η επιχειρηµατική 
κοινότητα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδηµίας, 

των ανατιµήσεων στην αγορά και της τακτικής που 
ακολουθούν οι τράπεζες οι οποίες έχουν αποκλείσει 
από το δανεισµό την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Αναφέροντας τις προτάσεις που έχει καταθέσει προς 
την κυβέρνηση η K.E.E.E. σχετικά µε την αντιµετώπιση 
των οφειλών που δηµιουργήθηκαν στη πανδηµία 
και για την αντιµετώπιση του κύµατος ακρίβειας, 
ο κ. Χατζηθεοδοσίου µίλησε για τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Χαιρετισµό 
στο σώµα απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς, χαιρετισµό 
µέσω επιστολής απηύθυνε ο επίτιµος πρόεδρος της 
ΟΒΥΕ, Σπύρος Αναγνωστόπουλος, ενώ, τέλος, τις 
εργασίες της συνέλευσης χαιρέτησε και ο πρώην 
πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Γιώργος Κωνσταντέλλος. Πρόεδρος 
της ΟΒΥΕ επανεξελέγη ο κ. ∆ηµήτριος Βαργιάµης.

Πρόεδρος της ΟΒΥΕ επανεξελέγη 

ο κ. ∆ηµήτριος Βαργιάµης

Οι εκπρόσωποι της 
επιµελητηριακής κοινότητας 

τόνισαν ότι το τουριστικό 
προϊόν είναι πολυδιάστατο και 

απαιτεί µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για την προώθηση 

και ανάπτυξή του, καθώς και τη 
συνεργασία όλων των φορέων 

κάθε περιοχής, αλλά και των 
επαγγελµατιών του κλάδου
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Ησυνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, µε 
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και 

του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου, έγινε σε ιδιαίτερα θερµό κλίµα στο 
Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, στις 29 Νεοµβρίου 2021. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Ε.Ε. µετέφερε στον Πρόεδρο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας τους αδελφικούς χαιρετισµούς της 
Ελληνικής επιµελητηριακής κοινότητας, τονίζοντας 
ότι η παρουσία του στην Κύπρο είναι µια συµβολική και 
ουσιαστική επιβεβαίωση της πρόθεσής της ελληνικής 
επιχειρηµατικής κοινότητας να ενισχυθούν ακόµη 
περισσότερο οι δεσµοί µεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. 

Ειδικά αυτή την κρίσιµη περίοδο που και οι δύο χώρες 
αντιµετωπίζουν την τουρκική προκλητικότητα ενώ σε 
οικονοµικό επίπεδο γίνεται ταυτόχρονη προσπάθεια 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας.
Παράλληλα ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε στον κ. 
Αναστασιάδη την πρόθεσή του για πιο άµεση σχέση 
και συνεργασία µεταξύ Ελληνικών και Κυπριακών 
επιχειρήσεων, προς όφελος και των δύο οικονοµιών.
Ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τη στάση της ελληνικής επιµελητηριακής 
κοινότητας και συµφωνήθηκε να εξεταστού+ν τρόποι 
για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, 
µέσω επιχειρηµατικών συνεργειών. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή αναµνηστικών δώρων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ  Κ. Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η

Ακόµη, µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε στις 
30 Νοεµβρίου 2021, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και του Επαγγελµατικού 

Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
στο πλαίσιο των επαφών που έχει στην Κύπρο.  
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου µετέφερε στον κ. Χριστοδουλίδη 
τους χαιρετισµούς και τη στήριξη της ελληνικής 
επιµελητηριακής και επιχειρηµατικής κοινότητας 
στην Κύπρο. Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε σε θερµό κλίµα, συζητήθηκαν όλοι 
οι δυνατοί τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ 
των επιχειρηµατικών κοινοτήτων Ελλάδας και Κύπρου 
προς όφελος των οικονοµιών και των δύο χωρών.

Συγκεκριµένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη 
δηµιουργία ∆ιµερούς Επιµελητηρίου Ελλάδας – 
Κύπρου, στη διοργάνωση επιχειρηµατικού φόρουµ µε 
τη συµµετοχή ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων, 
αλλά και στην υλοποίηση συντονισµένων ενεργειών 
ώστε οι ελληνικές κε να εξεταστούν τρόποι γνα 
αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της Μέσης Ανατολής, 
και αντίστοιχα οι κυπριακές επιχειρήσεις, µέσω 
συνεργασίας µε τις ελληνικές, να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην αγορά των Βαλκανίων. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε. 
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

HΕυρωπεριοχή Νέστος –Μέστα (Ελληνικό 
Τµήµα), συµµετείχε δια του Προέδρου της 
και Προέδρου του Επιµελητηρίου ∆ράµας, 

κ. Στέφανου Γεωργιάδη, στην ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών –Asso-
ciation of European Border Regions (AEBR) στην οποία 
επίσης είναι και αιρετός Αντιπρόεδρος στην Εκτελεστική 
της Επιτροπή (Executive Committee). 

Στην Γενική συνέλευση συµµετείχε επίσης ο ∆ήµαρχος 
Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, του οποίου ο 
∆ήµος είναι εταίρος της Ευρωπεριοχής Νέστος Μέστα. Οι 
συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης, Εκτελεστικής Επιτροπής 
και Task Force έλαβαν χώρα από 20-23 Οκτωβρίου 2021 
στο Arnhem Gelderland της Ολλανδίας στα σύνορα µε την 
Γερµανία. Η φετινή Γενική Συνέλευση του AEBR, ήταν η 
πρώτη που πραγµατοποιήθηκε µε φυσική παρουσία των 
συµµετεχόντων, µετά από δύο χρόνια πανδηµίας και συνέπεσε 
µε τον εορτασµό των 50 χρόνων από την ίδρυση της (1971-
2021). Η θεσµοθετηµένη Ευρωπεριοχή Νέστος –Μέστα, έχει 
έδρα το Επιµελητήριο ∆ράµας από το 1992 που ιδρύθηκε 
µε εταίρους σήµερα όλους του ∆ήµους της ΠΕ ∆ράµας και 
το Επιµελητήριο. Τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν ήταν 
ο ρόλος των συνοριακών περιοχών στην αξιοποίηση της 
πράσινης συµφωνίας της ΕΕ, τα προγράµµατα εδαφικής 
συνεργασίας Interreg τόσο µεταξύ ευρωπαίων εταίρων 

όσο και µε τρίτες χώρες, οι επιπτώσεις της πανδηµίας 
στις συνοριακές περιοχές, το πρόγραµµα b-solutions που 
αφορά την άρση εµποδίων και τις συνεργασίες µεταξύ των 
χωρών που συνορεύουν µεταξύ τους καθώς επίσης και ο 
σχεδιασµός για την νέα προγραµµατική περίοδο. 

Μια εξαιρετικά σηµαντική και τιµητική στιγµή της φετινής 
Γενικής Συνέλευσης, ήταν η απονοµή στην Νέστος 
–Μέστα, του πρώτου βραβείου “Sail Of Papenburg”, 
για το έργο «EnvironmentYou” Interreg GR-BG, µεταξύ 
άλλων ανταγωνιστικών υποψηφιοτήτων. Το βραβείο 
απονεµήθηκε σε µια ειδική τελετή στο Άρνεµ και το 
παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης µαζί µε 
τον ∆ήµαρχο Παρανεστίου κ. Αναστάσιο Καγιάογλου. Στην 
τελετή απονοµής ο κ. Γεωργιάδης αφού ευχαρίστησε εκ 
µέρους των εταίρων της Νέστος Μέστα τον Πρόεδρο του 
AEBR κ. Karl-Heinz Lambertz, την διοίκηση και την επιτροπή 
του AEBR, αναφέρθηκε στην σηµαντική προσπάθεια που 
καταβλήθηκε από τους εταίρους, την κ. Ιώ Χατζηβαρύτη 
& τα στελέχη της Ευρωπεριοχής , για την υλοποίηση του 
έργου που αφορούσε την κυκλική οικονοµία, των φιλικών 
περιβαλλοντικά µεθόδων και την καινοτοµία στον αγροτικό 
τοµέα. Ειδικά στο ενδιαφέρον που είχαν για το έργο, οι 
συµµετέχοντες νέοι επιστήµονες, αγρότες και επενδυτές. 

Ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης αναφερόµενος στο βραβείο 

“Sail of Papenburg 2021” δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιµή 
και αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους 
∆ήµους και τους ∆ηµάρχους της ΠΕ ∆ράµας και του 
Επιµελητηρίου. Τέλος ο Πρόεδρος αφιέρωσε το βραβείο 
στην µνήµη του Αλκιβιάδη Παπαδηµητρίου επιστηµονικού 
συνεργάτη Expert του Επιµελητηρίου ∆ράµας και της 
Νέστος Μέστα, ο οποίος είχε προσφέρει τεράστιο έργο 
από το 1992, ώστε να αναδειχθεί η Ευρωπεριοχή σε 
έναν από τους πιο σηµαντικούς και αναγνωρισµένους 
θεσµούς στις συνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΕΒΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΑΑ∆Ε

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ «LAB40» 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟ «EMTCLUSTER»

Με τον ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργο Πιτσιλή, συναντήθηκε 
ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, στο 
πλαίσιο της διασύνδεσης του ΓΕΜΗ µε την ΑΑ∆Ε.  
«Η έναρξη, η διακοπή ή η λήξη των εργασιών, αλλά 
και οι µετοχικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των επιχειρήσεων, θα περνούν απευθείας στην 
ΑΑ∆Ε, µειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες υποδοµές. 
Ταυτόχρονα, αυτοµατοποιούνται όλες οι συναλλαγές 
που αφορούν τον υπολογισµό και την πληρωµή 
των φόρων. Πρόκειται για µία συνολική ποιοτική 
αναβάθµιση, που θα οδηγήσει σε διαφάνεια των 
διαδικασιών και ποιοτική βελτίωση των συναλλαγών», 

ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.
Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στη 
υπηρεσία timologio της ΑΑ∆Ε, η οποία απευθύνεται 
στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις µικρές 
επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν µηχανογραφικό 
σύστηµα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών 
στο myDATA. Η υπηρεσία έγινε διαθέσιµη τον 
περασµένο Αύγουστο και προσφέρει δυνατότητες 
διαµόρφωσης προφίλ, σύνθεσης πελατολογίου, 
οργάνωσης προϊόντων και υπηρεσιών και έκδοσης 
ψηφιακών τιµολογίων. 

Επίσης, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στις προοπτικές 

της ελληνικής οικονοµίας και στη συνεπαγόµενη 
θετική τροχιά στην οποία έχει µπει η αναπτυξιακή 
πορεία της επιχειρηµατικότητας. «Το 2021 µας 
αφήνει µε τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές. 
Το ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 
7%, το ποσοστό ανεργίας κινείται υπό του 13%, ενώ 
αναµένουµε και τους πόρους από το ταµείο Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας. Μέρος αυτών, θα κατευθυνθεί 
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την ενίσχυση των 
εξαγωγών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Ελπίζουµε ότι οι συνθήκες 
θα εξακολουθήσουν να ευνοούν την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και την επόµενη χρονιά.»

Με στόχο την διαµόρφωση ενός πλαισίου κοινών 
ενεργειών για την ενίσχυση της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
∆ράµας κ. Στέφανος Γεωργιάδης  που εκπροσωπεί την 
∆οµή Στήριξης Επιχειρηµατικότητας Lab40 και  ο ∆ιευθυντής 
της ena Σύµβουλοι Ανάπτυξης  κ. Σταύρος Αµοιράς που 
εκπροσωπεί τον φορέα αρωγό  eMTcluster, υπέγραψαν 
Μνηµόνιο Συνεργασίας επισφραγίζοντας επίσηµα την 

έναρξη δράσεων µεταξύ των δύο µερών για την προώθηση 
της καινοτοµίας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.  
Στόχος του µνηµονίου είναι η δηµιουργία ενός µοχλού 
ανάπτυξης για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ µε πολλαπλασιαστικά 
οφέλη, µέσω της διασύνδεσης των απαιτήσεων της αγοράς 
µε τις καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες νεοφυών οµάδων 
επιχειρηµατικότητας και της διακράτησης και προσέλκυσης 
εργατικού δυναµικού υψηλών δεξιοτήτων. ToeMTcluster 

είναι µια συστάδα 18 επιχειρήσεων και οργανισµών, που 
συµµετέχουν ως µέλη µε αντικείµενο την  καινοτοµία  
και  την τεχνολογία   στην  Περιφέρεια  Ανατολικής  
Μακεδονίας -Θράκης,  ενώ το Lab40   είναι  η πρώτη 
περιφερειακή δοµή στήριξης  της επιχειρηµατικότητας 
και νεοφυών επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια. Σε 
αυτό περιλαµβάνεται  και ο επιχειρηµατικός επιταχυντής 
“Lab40 Accelerator”.
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Την Ετήσια Γενική Συνέλευση του πραγµατοποίησε 
το ΕΕ∆ΕΓΕ στην οποία διενεργήθηκε ο 
απολογισµός της χρονιάς, ενώ παράλληλα 

τέθηκαν οι στόχοι για το 2022. Χαιρετισµό απηύθυναν η 
Υφυπουργός για τη ∆ηµογραφική Πολιτική και Οικογένεια 
κα Μαρία Συρεγγέλα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη, η Γεν. Γραµµατέα 
∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων κα Γιάννα Χορµόβα, η Ειδική Γραµµατέας 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΕΣΠΑ κα  Νίκη ∆ανδόλου, η 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Αθηνά Χατζηπέτρου και η 
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece κα Μαρία 
Γιαννέτου.
Κάνοντας τον απολογισµό για τη χρονιά που ολοκληρώνεται η 
πρόεδρος του ΕΕ∆ΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίµογλου, 
στάθηκε στις δράσεις τις οποίες έφερε εις πέρας το ΕΕ∆ΕΓΕ, 
στηρίζοντας πολύπλευρα τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 
Αναλυτικότερα: 
1) Συµµετοχή ως στρατηγικοί εταίροι - partners στο «Κέντρο 
Καινοτοµίας Γυναικών», το σηµαντικό ευρωπαϊκό Έργο 
GIL4W. Μαζί µε τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, µε τα 
σηµαντικότερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της χώρας µας και σε διεθνή συνεργασία µε 
φορείς της Νορβηγίας προτείνει ψηφιακά εργαλεία και 
νέες δοµές εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης 
των γυναικών επιχειρηµατιών.
2) Ισχυρή παρουσία και συµµετοχή στη διαµόρφωση 
κρίσιµων νοµοσχεδίων που επηρεάζουν άµεσα 
το εργατικό δυναµικό της χώρας και τις γυναίκες 
επιχειρηµατίες, όπως το σηµαντικό νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την 
Προστασία της Εργασίας, το οποίο ήταν ένας από τους 
ελάχιστους φορείς που εξέθεσαν τις τεκµηριωµένες 
απόψεις τους εκτός από υπόµνηµα και σε τηλεδιάσκεψη 
απευθείας µε τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και την 
ηγεσία του Υπουργείου.
3) Ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ των µελών του 
ΕΕ∆ΕΓΕ και ενηµέρωσή τους για όλα τα τεκταινόµενα και 
τις νέες ευκαιρίες µε τη δηµιουργία του ενηµερωτικού 
δελτίου (newsletter) της ΕΕ∆ΕΓΕ και την συχνή παρουσία.

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΕΣΕ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Γ. Σ. ΤΟΥ ΤΟ ΕΕ∆ΕΓΕ
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Συνάντηση µε την Υπουργό Πολιτισµού, κ. Λίνα Μενδώνη, είχαν, την Παρασκευή 10 
∆εκεµβρίου 2021, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων της Κ.Ε.Ε.Ε. και Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Ξάνθης κ. Στέλιος Μωραΐτης. Στη συνάντηση, στην οποία είχαν κληθεί να 
συµµετάσχουν και οι εταιρείες πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων, συζητήθηκε 
η πρόταση του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. για ενιαία είσπραξη πνευµατικών και συγγενικών 
δικαιωµάτων µέσω του ΓΕΜΗ. 

Στόχος είναι να υπάρξει για πρώτη φορά µετά από 30 χρόνια “ειρήνη” µεταξύ χρηστών και 
δικαιούχων, καθώς θα εισπράττονται λίγα χρήµατα από πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις, µε 
δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε χρήστη (επιχείρησης). 
Θα αφαιρεθούν, επίσης, τα τεράστια εισπρακτικά έξοδα, καθώς θα εκλείψουν οι 

δυσβάσταχτες δικαστικές δαπάνες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους δικαιούχους. 
Οι εταιρίες θα εισπράττουν χρήµατα µέσω του ΓΕΜΗ, άµεσα και έγκαιρα και µε µηδενικό 
κόστος και θα τα διανέµουν στα µέλη τους χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα απεγκλωβιστούν 
τα ελληνικά δικαστήρια από χιλιάδες υποθέσεις. Μετά από γόνιµο διάλογο όλων των 
παρισταµένων, η Υπουργός Πολιτισµού ζήτησε να αποσταλεί γραπτώς η πρόταση της 
Κ.Ε.Ε.Ε. στο Υπουργείο µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022, προκειµένου να κοινοποιηθεί 
στη συνέχεια στις εταιρείες πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων για να λάβουν 
γνώση και ακολούθως να εκφράσουν τις προθέσεις τους. 

Στη συνέχεια θα κληθούν όλες οι πλευρές, υπό την Υπουργό Πολιτισµού κυρία 
Μενδώνη,  προκειµένου να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις συνεννόησης και συνεργασίας, 
για να προχωρήσει η είσπραξη των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων µέσω 
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.

Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για ακόµη µια φορά το Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο διοργάνωσε την Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου, 
µε µεγάλη επιτυχία,  Χριστουγεννιάτικο Brunch φιλανθρωπικού χαρακτήρα 

σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν, µε απόφαση του προέδρου κ. Μιχάλη Ζορπίδη και της 
∆ιοίκησης του ΕΕΘ, παραδόθηκαν για την στήριξη του Συνδέσµου Φίλων Ιδρύµατος 
Άγιος Παντελεήµων «ΕΙΜΑΙ Ε∆Ω», τον οποίο εκπροσώπησε στην εκδήλωση η κ. Βασιλική 
Παπαγεωργίου -  Χαρταµπίλα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το συγκεκριµένο 
ίδρυµα αποτελεί παράρτηµα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε µια όµορφη γιορτινή ατµόσφαιρα και σε πλαίσιο ανταλλαγής ευχών, το Χριστουγεννιάτικο 
Brunch τίµησαν µε την παρουσία τους και στήριξαν τον κοινωνικό του χαρακτήρα, ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών  (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο ∆ήµαρχος 
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο ∆ήµαρχος Θέρµης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, 
οι βουλευτές της Ν∆ κ. Θεόδωρος Καράογλου, κ. Σάββας Αναστασιάδης, κ. Κώστας 
Γκιουλέκας, κ. ∆ηµήτρης Κούβελας, η ευρωβουλευτής της Ν∆ κ. Μαρία Σπυράκη, η 
αντιδήµαρχος πολιτισµού και τουρισµού ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Καραγιάννη, 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΑΘ κ. Άνθιµος Αµανατίδης, η πρόεδρος του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βίκυ Νάκου, µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΕΘ, εκπρόσωποι των Εµπορικών 
Συλλόγων, Θέρµης, Καλαµαριάς, Ευόσµου – Κορδελιού, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Σίνδου, 
ο νέος πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης και 
πλήθος κόσµου µε αίσθηµα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μιχάλης Ζορπίδης « για το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης αποτελεί υποχρέωση η προσφορά προς των συνάνθρωπο. Για αυτό τον 
λόγο έχει µετατραπεί πλέον σε ετήσιο θεσµό η διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου 
Brunch, τα έσοδα του οποίου κάθε χρόνο πηγαίνουν για την ενίσχυση διαφορετικού 
φορέα. Έτσι µε µεγάλη χαρά και φέτος παρά το κύµα κορωνοϊού που µαστίζει τη χώρα, 
πήραµε την απόφαση να διοργανώσουµε αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση».

Την οργανωτική ευθύνη του Χριστουγεννιάτικου Brunch είχε η επιτροπή Γυναικείας 
Επιχειρηµατικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΕΕΘ, πρόεδρος της 
οποίας είναι η κ. Μαρία Καρατενίζη, µε το ραντεβού να ανανεώνετε για την επόµενη 
φιλανθρωπική δράση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΕΘ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
BRUNCH ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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OΠρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος 
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του Κινήµατος Αλλαγής, 
Νίκο Ανδρουλάκη, τη ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2021.

Κατά την συνάντηση, η οποία έγινε στο γραφείο του κ Ανδρουλάκη στη Βουλή, ο 
κ. Χατζηθεοδοσίου έθεσε στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα ζητήµατα που 
προκύπτουν στην αγορά εξαιτίας των µεγάλων ανατιµήσεων στην ενέργεια, τον 
ενηµέρωσε για το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και για το πλήγµα 
που δέχεται η επιχειρηµατική κοινότητα από την ραγδαία άνοδο αυτού του κόστους.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του ΕΕΑ εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝ.ΑΛ. επέλεξε στις πρώτες του συναντήσεις, µετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του, να ενηµερωθεί για το έργο που προσφέρουν τα Επιµελητήρια 
της χώρας καθώς και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις –
κυρίως οι µικροµεσαίες- εξαιτίας των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας. Ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου ενηµέρωσε τον κ. Ανδρουλάκη ότι χωρίς επιπλέον µέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων, υπάρχει ο κίνδυνος για «καταιγίδα» λουκέτων στον αγορά, κάτι που 
θα είναι καταστροφικό και για την οικονοµία αλλά και για την κοινωνία.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του ΕΕΑ ευχήθηκε στο νέο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
και του ΚΙΝ.ΑΛ. να επιτύχει στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 
συναντήθηκε επίσης µε τους Γιώργο Καρανίκα, Πρόεδρο Ελληνικής Συνοµοσπονδίας 
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας και  Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας. Αµέσως µετά δήλωσε: 

«Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αποκλείει χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
από το Ταµείο Ανάκαµψης µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι ίδιες, οι εργαζόµενοι και 
να µετακυλίεται ένα µεγάλο µέρος του κόστους στους καταναλωτές, σε µία εποχή που 
καλπάζει η ακρίβεια. Στόχος των προτάσεών µας είναι να ενισχυθούν να εκσυγχρονιστούν 

και να γίνουν µακροχρόνια βιώσιµες οι Ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της Πανδηµίας έγινε στη χώρα µας µία από τις µεγαλύτερες 
δηµοσιονοµικές επεκτάσεις στην Ευρώπη, που ξεπέρασε το 25% του ΑΕΠ. Τα 
αποτελέσµατα όµως δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά σε σχέση µα τα χρήµατα που 
δαπανήθηκαν. Είµασταν τρίτοι στα ποσά που ξοδέψαµε αναλογικά µε το ΑΕΠ µας και 
από τους τελευταίους στην ανάκαµψη της οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι η στόχευση 
και η κατανοµή των κονδυλίων ήταν λανθασµένη. 

Ως απάντηση στην κρίση της Πανδηµίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε το Ταµείο 
Ανάκαµψης, ένα Ταµείο Αλληλεγγύης για να στηρίξει αυτούς που η πανδηµία 
χειροτέρευσε τη θέση έτους στην πραγµατική οικονοµία. Στην Ελλάδα, η µεγάλη 
κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων είναι συντριπτικά οι µικροµεσαίες οι οποίες δεν 
κατάφεραν να χρηµατοδοτηθούν ούτε από τη ρευστότητα που έδωσε η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και ούτε τώρα που κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο των 
δανείων και επιχορηγήσεων του Ταµείου Ανάκαµψης. Η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη 
να εντάξει τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης µόνο µε κριτήρια αγοράς από εγχώρια 
και εξωχώρια τραπεζικά ιδρύµατα αποκλείει αυτούς που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. 

Μετά τη συζήτησή µας µε τους εκπροσώπους των φορέων προτείναµε ενδεικτικά: 
• να υπάρχει ρύθµιση 120 δόσεων µε επιπλέον κίνητρα για όσους ρυθµίσουν τις 

υποχρεώσεις τους σε λιγότερες, 
• ένα ποσοστό των δανείων του Ταµείου Ανάκαµψης να πάει υποχρεωτικά 

στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις µε περιβαλλοντικά κριτήρια, τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισµό και κίνητρα για τις συνέργειες.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήµατος Αλλαγής συµφώνησε µε τους εκπροσώπους 
των παραγωγικών φορέων να υπάρχει τακτική και ουσιαστική επικοινωνία για 
να αξιολογηθεί η οικονοµική πορεία και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις το επόµενο χρονικό διάστηµα.

ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛ. 
κ.  ΝΙΚΟ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
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Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε στην Κόρινθο, στην 
έδρα του  Επιµελητηρίου Κορινθίας, συνάντηση- συζήτηση µε την 
συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & 
Εξωστρέφειας και Προέδρου Enterprise Greece, κ. Ιωάννη Σµυρλή, 

του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και Προέδρου του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών,  κ.  Γιάννη Χατζηθεοδοσίου  και του  Προέδρου της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών κι Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γεώργιου 
Καββαθά µε θέµα «Οι επιχειρήσεις εν µέσω Covid-19: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, 
αφού ευχαρίστησε τους προσκεκληµένους για την παρουσία τους, αναφέρθηκε στην 
δύσκολη συγκυρία που αντιµετωπίζουν αυτή την στιγµή οι επιχειρήσεις ενώ παράλληλα 

πρότεινε λύσεις για την οικονοµική επιβίωση τους. Τόνισε επίσης ότι τα Επιµελητήρια θα 
συνεχίσουν την γόνιµη συνεργασία µε τα µέλη τους για την ενδυνάµωση του κάθε κλάδου.
Στο κοµµάτι των οµιλιών, πρώτος ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
& Εξωστρέφειας και Πρόεδρος Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σµυρλής αναφέρθηκε στα 
γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ως προς την αντιµετώπιση της πανδηµίας 
και σε αυτά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την προώθηση των επενδύσεων, της 
απασχόλησης, της έρευνας και της καινοτοµίας.

 Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και Πρόεδρος του Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών, κος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου  και αφού ευχαρίστησε  τον 
Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Κορινθίας για τη φιλοξενία, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις 
της πανδηµίας στην επιχειρηµατικότητα και τις προκλήσεις της επόµενης ηµέρας ενώ 
παρουσίασε τις προτάσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. που αφορούσαν την µείωση του ΦΠΑ στο 6% για 
τα είδη πρώτης ανάγκης, την κατάργηση του φόρου επιτηδεύµατος, την κατάργηση του 
ειδικού φόρου του καφέ, την µη επιβολή του φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και την 
µετάθεση της πληρωµής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

 Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς τόνισε την ανάγκη συνεργασίας 

όλων για την αντιµετώπιση της δύσκολης κατάστασης, καθώς και την αναγκαιότητα 
αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος µε σκοπό την ουσιαστική εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων.

 Ο επιστηµονικός συνεργάτης του Ινστιτούτο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
κος Λεωνίδας Βατικιώτης παρουσίασε βασικά σηµεία της ετήσιας έκθεσης της ΓΣΕΒΕΕ 
σχετικά µε τον αντίκτυπο της πανδηµίας για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος στο 
βήµα ανέβηκε ο  Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Κορινθίας, κος Αναστάσιος Μποζίκης  για να 
επικοινωνήσει τα αιτήµατα και τις ανησυχίες των επιχειρηµατιών της οµοσπονδίας.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο ∆ήµαρχος Βέλου – Βόχας κος Αννίβας 
Παπακυριάκος, ο τέως Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας, κος Γιάννης Μουστάκας, 

o Αντιδήµαρχος Κορινθίων, κος Βαγγέλης Παπαϊωάννου, ο Αντιδήµαρχος Κορινθίων, κος 
Γιώργος Πούρος, ο Αντιδήµαρχος Κορινθίων, κος Σπύρος Ζαχαριάς, ο Αντιδήµαρχος Κορινθίων 
Σπύρος Πλατής, ο Αντιδήµαρχος Βέλου Βόχας, κος Ανδρέας Σιάχος, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ, 
κος Θέµης Κουτσογκίλας, ο Πρόεδρος Επισιτιστών Λουτρακίου Ξένιος Ζευς, κος Ιωάννης 
Κόντης, ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Κορίνθου, κος Βασίλης Γέωργαρης, το µέλος 
του ∆Σ του Επιµελητηρίου Κορινθίας,  κα Μαρίνα Ταουξίδη, η Πρόεδρος του Εµπορικού 
Συλλόγου Λουτρακίου, κα  Ανδριάνα Κουρούκλη, ο  Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου 
Κιάτου, κος Τάκης Κολοβίνος, ο Πρόεδρος ΟΕΦΕ και Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιάννης 
Βαφειαδάκης, ο Προϊστάµενος του ΤΕΕΣ Κορινθίας, κος Ανδρέας Χαριτόπουλος και πολλοί 
επιχειρηµατίες του νοµού µας.  Σηµαντική ήταν και η εκπροσώπηση από τα Επιµελητήρια 
Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, κος 
Βαγγέλης Ξυγκώρος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αργολίδας, κος Φώτης ∆αµούλος και 
ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λακωνίας, κος Ιωάννης Παναρίτης. 

Τέλος ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας, κος Παναγιώτης Λουζιώτης στο επίλογο 
του, ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους του παρευρισκόµενους, ενώ κάλεσε 
όλους τους αρµόδιους φορείς να εµπιστευτούν το Επιµελητήριο και να µεταφέρουν όλα 
τα θέµατα που τους απασχολούν ώστε να βρεθούν άµεσες λύσεις.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
«ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ



NN-2021_NNHospitalForAll_21x29.indd   1 16/12/21   2:06 PM



108 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

Η K.E.E.E. ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Σε έκτακτη διευρυµένη κοινή συνεδρίαση της 
∆ιοικητικής Επιτροπής της K.E.E.E υπό τον Πρόεδρό 
της, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και της ∆.Ε. του 
Επιµελητηρίου Ευβοίας, την Τρίτη 24/8/2021 στη 
Χαλκίδα, συζητήθηκε η διαµορφωθείσα κατάσταση 
µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές καθώς και οι 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, προκειµένου 
να στηριχθούν οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις και να 
ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της 
K.E.E.E. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε την 
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων προς το Επιµελητήριο Ευβοίας για 
τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, ύψους 40.000 ευρώ, 
ενώ τόνισε την απόφαση της K.E.E.E. για περαιτέρω 
στήριξη των πληγέντων. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου δεσµεύθηκε ότι θα µεταφέρει 
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα αιτήµατα 
των πληγέντων και αναφέρθηκε στην ανάγκη 
άµεσης κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων. Επίσης 
υπογράµµισε την προσφορά πολλών Επιµελητηρίων 
της χώρας προς τους πυρόπληκτους, τονίζοντας 
την αλληλεγγύη που επιδεικνύει η ελληνική 
επιχειρηµατικότητα. «Αυτή τη µάχη θα τη δώσουµε 
µαζί» ήταν το µήνυµα που έστειλε από τη Χαλκίδα ο 
Πρόεδρος της K.E.E.E.. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν µεταξύ άλλων ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός, οι 
βουλευτές της Ν∆ Θ. Ζεµπίλης και Σ. Πνευµατικός, ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Χατζηγιαννάκης, ∆ήµαρχοι 
και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ 
από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων συµµετείχαν 
διά ζώσης ο Β΄ Αντιπρόεδρος Π. Ραβάνης, ο Γενικός 
Γραµµατέας Π. Αγνιάδης, και ο Οικονοµικός Επόπτης 

Γ. Βουτσινάς, ενώ διαδικτυακά ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ι. 
Μασούτης και ο Ε΄ Αντιπρόεδρος Β. Γιαγιάκος. 
Επίσης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. 
Καββαθάς. Το σύνολο των οµιλητών στάθηκε στην 
ταχύτητα που πρέπει να επιδείξει η Πολιτεία, τόσο 
στην εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης των πληγέντων, 
όσο και στην κατασκευή έργων που θα βοηθήσουν 
στην ανασυγκρότηση του νησιού. 

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ευβοίας Γ. 
Γεροντίτης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της K.E.E.E. 
για την καθοριστική συµβολή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων στην ανακούφιση των πληγέντων και 
κυρίως για την άµεση παρέµβαση της. 

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο Πρόεδρος 
της K.E.E.E. για τη στήριξη των πυρόπληκτων 
επιχειρήσεων, ήταν η εφαρµογή µέτρων διάρκειας 
3-5 ετών, η χορήγηση έκτακτων οικονοµικών 
ενισχύσεων για την ταχύτερη επαναλειτουργία 

τους, διαγραφή µέρους των οφειλών, αναστολή 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 
επιδότηση διατήρησης θέσεων εργασίας για τις 
υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στις πληγείσες περιοχές, µηδενική επιστροφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, επιδότηση ενοικίου 
των πυρόπληκτων επιχειρήσεων, παράταση του 
προγράµµατος Γέφυρα ΙΙ τουλάχιστον για ένα χρόνο, 
µείωση των συντελεστών ΦΠΑ για το Νοµό.
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Το απόγευµα του Σαββάτου 18/12/2021 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ξενοδοχείου “Margarona Royal Hotel”, στην Πρέβεζα, εκδήλωση προώθησης του 
ελαιοτουρισµού, µε τίτλο:  “Ελαιοτουρισµός µια υποσχόµενη µορφή εναλλακτικού 
τουρισµού στην Πρέβεζα”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό µορφή συµποσίου από το  Επιµελητήριο Πρέβεζας, 
ως Επικεφαλή Εταίρου του διασυνοριακού Έργου:  “AUTHENTIC-OLIVE-NET”,  το οποίο 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A 
Greece-Italy 2014-20».

Την εκδήλωσε τίµησε µε την παρουσία της η  Υφυπουργός Τουρισµού κ. Σοφία 
Ζαχαράκη, η οποία είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε εκπροσώπους όλων των 
τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο για θέµατα που 
άπτονται της υφιστάµενης κατάστασης του τουρισµού, αλλά και τις προοπτικές 
ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην περιοχή σε διασύνδεση και 
συνέργεια µε τον πρωτογενή τοµέα, και ιδιαιτέρως µε εστίαση στην ελιά και το 
ελαιόλαδο.

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση επιχειρηµατιών, των αυτοδικοιητικών φορέων, 
εκπροσώπων συλλογικών φορέων αλλά και ειδικών του χώρου και γευσιγνωστών 
ελαιόλαδου.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του  κ. Ιωάννη Μπούρη, Προέδρου του 
Επιµελητηρίου Πρέβεζας, και τους χαιρετισµούς του κ. Γεωργάκου Νικόλαου, ∆ηµάρχου 
Πρέβεζας, της κα Σίµου- Τάσιου  Αναστασίας, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχη Προώθησης 
Τοπικών Προϊόντων και της κα Κωνσταντινίδη Αγγελικής Υπεύθυνη στο Νοµό Πρέβεζας 
για τη Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα.

Το κύριο µέρος της εκδήλωσης περιλάµβανε 3 κύκλους  συζήτησης για τις δυνατότητες 

ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε βάση το ελαιόλαδο και την τοπική 
γαστρονοµία, µε την συµµετοχή της Υφυπουργού Τουρισµού, εκπροσώπων της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών Ενώσεων εκπροσώπησης του Τουριστικού  
Κλάδου, και λοιπών σχετικών οµιλητών.

Συγκεκριµένα µίλησαν η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισµού, ο κ. Στράτος 
Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης & Θεµατικός Τουρισµού Π.Ε. Πρέβεζας, ο κ. Φωκίων 
Ζαίµης, Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας, ο κ. Ευθυµίου ∆ηµήτριος, Γενικός 
Γραµµατέας ΣΕΤΚΕ & Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Τουριστικών 
Καταλυµάτων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο κ. Ανατολιωτάκης Κωνσταντίνος, 
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Πρέβεζας, ο κ. Ευθύµιος Παππάς, Πρόεδρος 
Ξενοδοχειακής Ένωσης Πάργας- ∆ιδάκτωρ ΑΠΘ, ο κ. Πολύκαρπος Χαλκίδης, Πρόεδρος 
Νέας Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Πρέβεζας, ο κ. Ευάγγελος Τσοβίλης, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Πάργας, ο κ. ∆ηµήτριος Ντούσιας, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Πρέβεζας, ο κ. 
Ιωσήφ Ζιώγας, Συγγραφέας Φιλόλογος, ο κ. Ηλίας Λιάκρης, PARAGAEA Old Olive Oil 
Factory & Gastronomic Center και η κα Κατερίνα Σωτηροπούλου, Πρόεδρος Κέντρου 
Καινοτοµίας & Πολιτισµού “Innopolis”.

 Ακολούθως, µετά από ένα Μουσικό ∆ιάλειµµα από µουσικό σύνολο της Ιονίου Μουσικής 
Σχολής Πρέβεζας, ακολούθησε Επίδειξη Ελαιογνωσίας από τους κυρίους Παναγιώτη 
Κάτσαρη, Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πιστοποίησης της Ποιότητας Ελαιολάδου του 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, και  Τάκη ∆ηµητρακόπουλο, µέλος της διαπιστευµένης Οµάδας 
Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου του ΣΕΒΙΤΕΛ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε  Γαστρονοµική Επίδειξη  τοπικών εδεσµάτων και 
συνταγών µε βάση τοπικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και αγροδιατροφικά προϊόντα 
της ευρύτερης περιοχής από τον κ. Αναστάσιο Τόλη, Υπεύθυνο της Λέσχης Αρχιµαγείρων 
στην Ήπειρο και ακολούθησε δείπνο ελαιογευσιγνωσίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 
«ΕΛΑΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ MΟΡΦΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ
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Η Εταιρεία ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. (πρώην Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.) αποτελεί τη συνέχεια της 
ατοµικής δραστηριότητας του Σπύρου Σουρτζή, η οποία - ως εργολάβος - 
αναλαµβάνει την κατασκευή ηλεκτροµηχανολογικών έργων του ΔΕΔΔΗΕ (πρώην 
ΔΕΗ). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι 
εγγεγραµµένη στο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαθέτοντας από το 2009 
εργοληπτικό πτυχίο στην 6η Τάξη στις κατηγορίες έργων: Ηλεκτροµηχανολογικά, 
Βιοµηχανικά/Ενεργειακά, Οδοποιία, Οικοδοµικά, Υδραυλικά, Λιµενικά, Ανάπτυξη 
Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Η εταιρεία είναι µέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ. 598), του Σ.Α.Τ.Ε. 
(Α.Μ. 404), του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. (Α.Μ.61), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Α.Μ. 12268), της Ελληνικής 
Επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων Υψηλής Τάσεως 
CIGRE και του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ΑΗΚ 
(Α.Μ. 301/102055). Η εταιρεία ήταν από τις πρώτες εταιρείες του κατασκευαστικού 
χώρου που έλαβε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN
ISO 9002, ως αναγνώριση των ποιοτικών παροχών που προσφέρει στους πελάτες 
της (σήµερα EN ISO 9001:2015, EN  ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018).
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Κύκλος Εργασιών 2021: €35 εκατ.*

33,3
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*Εκτίµηση

Επωνυµία & Έτος Ίδρυσης
ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.,1988

Επικοινωνία
Καλυψούς 8, Χαλάνδρι, 15238 Αθήνα
Τηλ.: 210 6017860
e-mail: info@sourtzis.gr
u.r.l.: www.sourtzis.gr

Σπύρος Σουρτζής
Πρόεδρος και CEO
Ελένη Δρίτσα
Αναπληρώτρια CEO, Πολιτικός Μηχανικός
Χρήστος Σουρτζής
Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Νικόλαος Σουρτζής
Εργοδηγός
Σοφία Σουρτζή
Οικονοµολόγος
Χρήστος Μάρκου
Οικονοµολόγος
Παναγιώτης Μάµαλης
Υπεύθυνος Λογιστηρίου, Οικονοµολόγος
Θεµιστοκλής Αποστολίδης
Λογιστής
Γεώργιος Μάντζιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χαράλαµπος Αγγέλου
Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Στεφανίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Αντώνιος Κατρανίτσας
Γενικός Εργοδηγός
Βασίλειος Πολυµερόπουλος
Εργοδηγός
Νικόλαος Παπαβασιλείου
Εργοδηγός
Νικόλαος Ανδρεόπουλος
Εργοδηγός

1964 Ο Σπύρος Σουρτζής ξεκινά τις δραστηριότητές του ως τεχνίτης στον τοµέα 
των ηλεκτροµηχανολογικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ.

1988 Ιδρύεται η εταιρεία Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. µε εργοληπτικό πτυχίο 
Ε΄ τάξης.

1993 Το εργοληπτικό της πτυχίο αναβαθµίζεται στην ΣΤ΄ τάξη.

1997 Η εταιρεία αποκτά πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN ISO 9002, ως αναγνώριση των ποιοτικών παροχών που 
προσφέρει στους πελάτες της.

1999 . Το εργοληπτικό πτυχίο της εταιρείας αναβαθµίζεται στη Ζ' τάξη

2002 Εξαγοράζει την εταιρεία «Στερέα Τεχνική Α.Ε.», την οποία απορροφά, και 
κατατάσσεται στην 5η τάξη των νέων κατηγοριών εργοληπτικών πτυχίων.

2003 Αλλάζει την επωνυµία της από Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. σε «ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

2009 Το πτυχίο της αναβαθµίζεται στην 6η τάξη των νέων κατηγοριών 
εργοληπτικών πτυχίων.

2018 Η εταιρεία αποκτά πιστοποιητικό διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ISO 45001.

Ιστορικοί Σταθµοί 

rank oµίλου

Business Leaders in Greece

2020
135

2017
190

2019
183
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ΒΡΑΒΕΙΟ SUPER GOLD 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΕΤΑ 
ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΑ WORLD 
CHEESE AWARDS 2021!
Στο Οβιέδο της Ισπανίας, στο πλαίσιο του διαγωνισµού World Cheese 
Awards 2021, η Βιολογική Φέτα µας κατέκτησε όχι απλά το Χρυσό...
αλλά το Σούπερ Χρυσό! Το Βραβείο Super Gold είναι η υψηλότερη 
διάκριση που προσφέρει ο ∆ιαγωνισµός. Ταυτόχρονα, πρόκειται και 
για το µοναδικό Super Gold βραβείο ανάµεσα σε όλα τα Ελληνικά 
Τυριά που συµµετείχαν!
Because sometimes, even Gold itself is nοt enough!

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΪΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟ 2021 
Θετική είναι η αποτίµηση της χρονιάς για το Πειραϊκό 
επιχειρείν, που συνεχίζει να αντιµάχεται τις αντιξοότητες, 
τις οποίες δηµιούργησαν τα κύµατα της πανδηµίας, που 
«έπληξαν» την οικονοµία. Ωστόσο, το επιχειρείν στο 
πρώτο λιµάνι της χώρας «άντεξε» και φέτος, µε βάση τα 
στοιχεία του ΓΕΜΗ, που ανακοινώθηκαν στην, τελευταία 
για το έτος, συνεδρίαση του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου. 
Συγκεκριµένα, υπήρξαν συνολικά 1021 εγγραφές, εκ των 
οποίων 976 αφορούν νέο-δηµιουργηθείσες επιχειρήσεις, 
και 150 διαγραφές. Η αναλογία 7 προς 1, σύµφωνα µε τους 
συνηµµένους πίνακες, και η αύξηση των ιδρύσεων κατά 
10%, σε συνδυασµό µε τη µείωση των «λουκέτων» κατά 
25% το 2021, σε σύγκριση µε το 2020, δηµιουργεί βάσιµες 
προσδοκίες για το 2022.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης 
Κορκίδης, σηµείωσε ότι το Πειραϊκό επιχειρείν συνεχίζει να 
µάχεται και, όπως δείχνουν οι αδιάψευστοι αριθµοί, συνεχίζει 
να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία και θέσεις εργασίας. 
Επίσης, ευχήθηκε η χρονιά που θα ακολουθήσει να είναι 
«απαλλαγµένη» από νέες µεταλλάξεις, αλλά και το 2022 

να είναι µία χρονιά όπου το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών 
επιχειρήσεων θα αυξήσει το ισχυρό θετικό πρόσηµό του.

O πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. αναφέρθηκε επιγραµµατικά 
στις δράσεις που έχει αναπτύξει το Επιµελητήριο για τη 
στήριξη και ανάπτυξη των εµπορικών και ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων µεταξύ των Εµπορικών και Βιοµηχανικών 
Επιµελητηρίων Πειραιώς και Αµµοχώστου, καθώς και τη 
συµφωνία συνδιοργάνωσης Οικονοµικού φόρουµ τον Μάιο 
του 2022 στην Κύπρο, ενώ έγινε ανασκόπηση των ζητηµάτων 
της εφοδιαστικής και των πληθωριστικών πιέσεων, που 
απασχολούν τον εµπορικό κόσµο και επηρεάζουν, τόσο 
το εισαγωγικό, όσο και το εξαγωγικό εµπόριο.

Σηµαντική για την επιχειρηµατικότητα της ευρύτερης περιοχής 
και για την επανεκκίνηση των δύο µεγάλων ναυπηγικών 
µονάδων του Σκαραµαγκά και της Ελευσίνας, είναι η ένταξη 
στον προγραµµατικό σχεδιασµό του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών µε την έγκριση ως έργο Εθνικού Επιπέδου, 
η ολοκλήρωση του Κόµβου Σκαραµαγκά και η σύνδεση της 

∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω µε την Εθνική 
Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Επίσης τονίστηκε ότι πρέπει να 
επιταχυνθούν εκείνες οι διαρθρωτικές και άλλες αλλαγές, 
που θα καταστήσουν την οικονοµία της χώρας θελκτικότερη 
για την προσέλκυση επενδύσεων, τόσο από το εξωτερικό, 
όσο και από το εσωτερικό.

Στην αποτίµηση του έτους και στην απαρίθµηση των 
θετικών, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. πρόσθεσε την ανανέωση 
της εκπροσώπησης του Επιµελητηρίου για τα επόµενα 
δύο χρόνια στο ∆.Σ. της EuroCommerce, την ανάληψη 
της προεδρίας της Επιτροπής της ASCAME «Transport 
and Logistics», αλλά και τη διατήρηση της προεδρίας 
της Επιτροπής «Trade and Retail». Σηµείωσε, τέλος, τη 
σηµασία του ρόλου που αυτές διαδραµατίζουν για τις 
µεταφορές, τη ναυτιλία, τη βιοµηχανία και το εµπόριο, 
για να επισηµάνει ότι ο Πειραιάς, που αποτελεί ισχυρό 
ναυτιλιακό και εµπορικό κόµβο, θα ασκήσει δυναµικές 
παρεµβάσεις µε τη συµµετοχή µελών του ∆.Σ., στο πλαίσιο 
των εργασιών των δύο επιτροπών.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ



ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΪΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟ 2021 



114

ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2022 
ΕΘΕΣΕ  Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ

Με µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή, τόσο 
φυσική όσο και εξ αποστάσεως διαδικτυακά, 
ολοκληρώθηκαν την Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου 

2021 οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 
Επιµελητηριακού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Μεταφορών 
(Ε.Ε.ΣΥ.Μ) υπό την Προεδρία του κ. Μιχάλη Αδαµαντιάδη, 
που φιλοξενήθηκαν στο ΕΒΕΑ. Τη συνάντηση τιµήσαν µε τη 
συµµετοχή τους οι κ.κ. Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραµµατέας 
Μεταφορών, Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών, Ιωάννης 
Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
(ΕΕΑ), Επίτιµος Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Βασίλειος Αυγερινός και 
Νικόλαος Κουλός, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Επιµελητηρίου 
Φωκίδας και Αν. Οικ. Επόπτης Ε.Ε.ΣΥ.Μ αντίστοιχα, ∆ηµήτριος 
∆ηµητρίου και Ευθύµιος Χρυσοστόµου, Πρόεδρος και 
Οικονοµικός Επόπτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, αντίστοιχα, 
Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Πειραιά (ΕΕΠ), Σωκράτης Αναγνώστου, Πρόεδρος ΟΛ. 
Βόλου, Ρεγγίνα ∆ηλαβέρη, Πρόεδρος ΟΛ. Ηγουµενίτσας, 
Άννα Θυσιάδου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος ΟΛ. Καβάλας, 
Απόστολος Καµαρινάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛ. 
Ελευσίνας, Γενικός Γραµµατέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Γεώργιος Βακόνδιος, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛ. Λαυρίου, Μιχάλης Σακέλλης, 
Πρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
(ΣΕΕΝ), Μέλος του ∆Σ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Απόστολος Κενανίδης, 
Πρόεδρος Οµοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
Εµπορευµατικών & Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Β΄ 
Αντιπρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Παρασκευάς Φραντζέσκος, Ά 
Αντιπρόεδρος Επιµελητηρίου Λέσβου και Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Χάρης 
Λαµπρόπουλος, Προέδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και του Ινστιτούτου Ερευνών 
και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 
(ΙΕΜΕ-Κ.Ε.Ε.Ε.), Μέλος ∆Σ ΕΒΕΑ και Γ΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, 
Ζήσης Σαρδάνης, Οικονοµικός Επόπτης Επιµελητηρίου Έβρου, 
Μέλος ∆Σ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Σπύρος Κοπάλης Μέλος ∆Σ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, 
Μανόλης Κοτσάκης, Μέλος ∆Σ Επιµελητηρίου Χανίων και 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ∆ηµήτριος Λεµονάκης, Μέλος ∆Σ ΕΒΕΠ και Ε.Ε.ΣΥ.Μ, 

Ταξιάρχης Μαντζάνας, Μέλος Επιµελητηρίου Φθιώτιδας και 
Μέλος ∆Σ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Λουκάς Παπαχαραλάµπους, Οικονοµικός 
Επόπτης Επιµελητηρίου Βοιωτίας, Γιώργος Στεφανίδης, 
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών & Μέλος Ε.Ε.ΣΥ.Μ  και 
Γιώργος Εµµανουλόπουλος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, 
Μέλος Ε.Ε.ΣΥΜ, καθώς και άλλα Μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Με την 
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσής του ΕΕΣΥΜ  τα 
µέλη κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των εκλιπόντων 
µελών της Επιµελητηριακής οικογένειας, στενών συνεργατών 
και φίλων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ Κωνσταντίνου Μίχαλου, τ. Προέδρου 
Κ.Ε.Ε.Ε. και ΕΒΕΑ και τ. Επιτίµου Προέδρου Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Ανδριανού 
Μιχάλαρου, τ. Προέδρου ΒΕΠ και τ. Μέλους ∆Σ Ε.Ε.ΣΥ.Μ και 
Ευάγγελου Σπανουδάκη, τ. Προέδρου Επιµελητηρίου Χανίων 
και τ. Αντιπροέδρου Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Στον χαιρετισµό του στην ΓΣ ο κ. Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός 
Γραµµατέας Μεταφορών, επεσήµανε τη σηµαντική δράση 
και προσπάθειες που καταβάλλει ο ΕΕΣΥΜ στο χώρο των 
µεταφορών και ιδιαίτερα στα θέµατα ανάπτυξης των 
συνδυασµένων µεταφορών, αστικών εµπορευµατικών 
µεταφορών (City Logistics), ψηφιοποίησης κ.α., ενηµέρωσε 
για τους κύριους άξονες δράσης του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών και επιβεβαίωσε την βούληση του Υπουργείου 
να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ και τις παραγωγικές τάξεις, ενώ απάντησε σε 
ερωτήσεις για ζητήµατα µεταφορών που απασχολούν τα 
µέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Στον δικό του χαιρετισµό στην ΓΣ, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, 
Πρόεδρος του της Κ.Ε.Ε.Ε. & του ΕΕΑ, εξήρε το έργο του 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ, την διοίκηση του οποίου συνεχάρη για τις σηµαντικές 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, ανέλυσε την δύσκολη 
κατάσταση που έχει περιέλθει ο επιχειρηµατικός κόσµος 
της χώρας σαν συνέπεια της υγειονοµικής κρίσης και της 
πρόσφατης αύξησης των  τιµών, και τόνισε την πρόθεσή 
του και αυτή της Κ.Ε.Ε.Ε., να στηρίξουν τις προσπάθειες του 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε µία σειρά θεµάτων προτεραιότητας που προωθεί.  
Ο κ. Μιχάλης Αδαµαντιάδης, Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, 
παρουσίασε τις δράσεις του Συνδέσµου κατά το απερχόµενο 

έτος, που παρά τις δυσκολίες λόγω της συνεχιζόµενης 
υγειονοµικής κρίσης ήταν αρκετές και σηµαντικές, και 
στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων, η συνέχιση 
του θεσµού του ετήσιου Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ 
«∆. Τσαµπούλας», η προώθηση πορθµειακής σύνδεσης 
Καβάλας - Λαυρίου - Ηρακλείου - Αλεξάνδρειας, η 
συνεργασία κοµβικών φορέων για την ανάπτυξη των City 
Logistics, και η διοργάνωση πανελληνίου συνεδρίου για 
τα City Logistics και τελετής βράβευσης, στο πλαίσιο της 
8ης Έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics - Car-
go Truck & Van Expo 2021». Παράλληλα, παρουσίασε τον 
προγραµµατισµό δράσεων για το 2022, που περιλαµβάνει, 
προώθηση ενηµέρωσης και ανάληψης πιλοτικών δράσεων 
για τα “City Logistics”, την ψηφιοποίηση των χερσαίων 
εµπορευµατικών Μεταφορών, την Οδική Ασφάλεια, θέµατα 
Ακτοπλοΐας, ∆ικτύου Νησιωτικών Μεταφορών και Ανάπτυξης 
Λιµένων, τον ετήσιο διαγωνισµό του Βραβείου Μεταφορών 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ «∆ηµήτριος Τσαµπούλας», καθώς και την προώθηση 
της πορθµειακής σύνδεσης Καβάλας-Λαυρίου-Ηρακλείου-
Αλεξάνδρειας, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ερευνητικού 
Κέντρου MOHA, του OΛ. Καβάλας, του ΣΕΕΝ και του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Τα µέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ συζήτησαν γύρω από τις δράσεις που 
έγιναν µέσα στον χρόνο αλλά και αυτές που προγραµµατίζονται 
για το νέο έτος, τα οποία και ενέκριναν οµόφωνα, µαζί µε 
τον προϋπολογισµό του 2022 καθώς και τον οικονοµικό 
απολογισµό του 2020, ενώ επίσης καλωσόρισαν την 
επανεγγραφή του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά 
(ΕΕΠ) και της Ravintrans ΕΠΕ, Π. Ραβδάς στην δύναµη των 
µελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, καθώς και τα  νέα µέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, 
Truck & Cargo Insurance, I. Σαµολαδά, Φώτη Φωτεινό, 
∆ηµοσιογράφο Εκδότη metaforespress.gr,  Οργανισµό 
Λιµένος Λαυρίου, και PTL Μεταφορική-Αποθηκευτική, 
Κ. Παπαγεωργίου.

Οι εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν µε την ευχή όλων για καλές 
γιορτές και ένα νέο έτος δηµιουργικό, γεµάτο υγεία και 
απαλλαγµένο από την πανδηµία COVID-19.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ



ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2022  
ΕΘΕΣΕ  Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ



ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ηενηµέρωση ενός προσώπου ή ενός ζευγαριού προκειµένου να µπορέσει 
να αναγνωρίσει εάν και πότε είναι η ώρα να αναζητήσει βοήθεια για να 
πραγµατοποιήσει µια από τις θεµελιώδεις επιθυµίες/ανάγκες του ανθρώπινου 
είδους – αυτή της αναπαραγωγής - αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός.

Η λήψη της παραπάνω απόφασης, προϋποθέτει την κατανόηση του όρου γονιµότητα. Άραγε 
τι εννοεί ή τι καταλαβαίνει ο καθένας µας λέγοντας ή ακούγοντας τη λέξη γονιµότητα;  Όπως 
θα δούµε στο λεξικό είναι η ιδιότητα του γόνιµου, η ικανότητα για αναπαραγωγή.

Ποιος όµως είναι γόνιµος και από τι επηρεάζεται η γονιµότητα του;
Είναι κάτι αυτονόητο; Γεννιόµαστε γόνιµοι, γινόµαστε, παραµένουµε;

∆υστυχώς στα µαθήµατα βιολογίας που κάναµε στο σχολείο δεν ήρθαµε σε επαφή µε 
αυτά τα καίρια ερωτήµατα, ούτε βεβαίως και τις απαντήσεις τους, µολονότι αργότερα 
ίσως και να αποτέλεσαν κοµµάτι κάποιου από τα πιο βασικά µας προβλήµατα.

Ήρθε η ώρα να µάθουµε. Η γνώση είναι δύναµη!

Η ανάπτυξη των µεθόδων της εξωσωµατικής γονιµοποίησης την τελευταία 30ετία αποτέλεσε 
τη λύση για πάρα πολλές περιπτώσεις υπογόνιµων προσώπων ή ζευγαριών, µε αποτέλεσµα 
να θεωρείται αυτονόητο ότι όποτε θέλουµε εµείς µπορούµε να γίνουµε γονείς.

Η δηµιουργία οικογένειας, µε όποια µορφή κι αν έχει, είναι ένα θέµα που κάποια 
στιγµή της ζωής µας θα µας απασχολήσει. Πως θα αποφασίσουµε αν δεν γνωρίζουµε 
από νωρίς όλα τα δεδοµένα;

Κάποια βασικά δεδοµένα που πρέπει να γνωρίζει καθένας µας είναι τα εξής:

1. Οι γυναίκες γεννιούνται µε όλα τα ωοθηλάκια που πρόκειται να έχουν. Η 
γονιµότητα τους ,η ικανότητά τους για αναπαραγωγή δηλαδή, µειώνεται όµως 
αισθητά από ηλικία των 35 χρόνων, καθώς τα ωάρια τους χάνονται µε το πέρασµα 
του χρόνου. Μέχρι την ηλικία των 37 ετών έχουν “χάσει” το 90% των ωαρίων τους.

2. Οι άνδρες παράγουν σπερµατοζωάρια από την εφηβεία τους και για όλη τους τη 
ζωή αλλά η ποιότητα του σπέρµατος µειώνεται µε την ηλικία.

3. Σε µια εκσπερµάτωση, οι άνδρες παράγουν περίπου 100 εκατοµύρια σπερµατοζωάρια.
4. Η γυναίκα παράγει ένα ωάριο µια φορά το µήνα δηλαδή περίπου 500 ωάρια σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής της.
5. Σωστό σωµατικό βάρος, αποχή από το κάπνισµα, περιορισµός του αλκοόλ και της 

καφεΐνης, καθώς και τακτική σωµατική άσκηση αυξάνουν την πιθανότητα εγκυµοσύνης 
και θεωρούνται σηµαντικοί παράγοντες για την υγεία των µελλοντικών µας παιδιών

6. Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα (συµπεριλαµβανοµένου και του HIV 
και της γεννητικής φυµατίωσης),η παρωτίτιδα µετά την εφηβεία, η κρυψορχία, 
το σύνδροµo πολυκυστικών ωοθηκών, η ενδοµητρίωση, τα προβλήµατα του 
εµµηνορυσιακού κύκλου, ορισµένοι περιβαλλοντικοί ρύποι και χηµικές ουσίες 
στο χώρο εργασίας µπορούν να επηρεάσουν τη γονιµότητα.

7. Η ελεύθερη σεξουαλική επαφή µπορεί να οδηγήσει σε εγκυµοσύνη όταν 
πραγµατοποιείται κατά το διάστηµα 5 ηµερών περίπου πριν την ωορρηξία και 
µέχρι τη µέρα της ωορρηξίας. Αυτό είναι το παράθυρο γονιµότητας.

8. Η αύξηση της ηλικίας είναι ενάντια στη γονιµότητα.
9. Η δύναµη και η επιτυχία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης παρόλο που είναι 

και θεµιτή και αποτελεσµατική, έχει οδηγήσει όµως και σε κάποιους µύθους 
και παρανοήσεις όπως για παράδειγµα ότι η ποιότητα των ωαρίων µπορεί να 
“διορθωθεί” κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπογονιµότητας.

10. Η φύση  έχει πιο αυστηρά όρια στην αναπαραγωγή για την γυναίκα απ’ ότι στον 
άνδρα. Η χρονική περίοδος της εµµηνόπαυσης στην γυναίκα εκτείνεται από τα 
40 έτη έως τα 55 έτη.

Η έγκαιρη και υπεύθυνη ιατρική ενηµέρωση συµβάλλει στη γνώση και στο να γίνονται 
ενηµερωµένες επιλογές από κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα όταν αποφασίσουν να αποκτήσουν 
παιδί είτε µε φυσικό τρόπο είτε µε τη βοήθεια της επιστήµης-τεχνητή γονιµοποίηση.

Του Κωνσταντίνου Πάντου*

*O Κωνσταντίνος Πάντος είναι Υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 

Αναπαραγωγής και ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής Κλινικής Γένεσις Αθηνών, Γενικός Γραµµατέας 

Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. 
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Η K.E.E.E. 
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 21η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στα εγκαίνια της 21ης Πανηπειρωτικής 
Έκθεσης, η οποία πραγµατοποιείται υπό 
την αιγίδα του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, 
παρέστη ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων και του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 

Στο σηµαντικό αυτό επιχειρηµατικό γεγονός για τα 
Ιωάννινα και την Ήπειρο παραβρέθηκαν επίσης ο 
Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων κ. 
Γεώργιος Στύλιος, καθώς και πλήθος Προέδρων και 
µελών ∆ιοικητικών συµβουλίων από τα επιµελητήρια 
της χώρας. 

Συγκεκριµένα, το “παρών” έδωσαν ο Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών και Β’ Αντιπρόεδρος 
της K.E.E.E., κ. Παύλος Ραβάνης, ο Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος 
Καπνοπώλης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αργολίδας 
και Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της K.E.E.E. κ. 
Φώτης ∆αµούλος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Άρτας 
κ. Ιωάννης Γκολοµάζος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Κορινθίας κ. Παναγιώτης Πιτσάκης, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, 
ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήριος 
Γιαννακόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Μεσσηνίας κ. Ευάγγελος Ξυγκώρος. Στην οµιλία του 
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων ∆ρ. ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου 
σηµείωσε: «Για το καλό της επιχειρηµατικότητας το 
Επιµελητήριο Ιωαννίνων αποφάσισε να στηρίξει την 
21η Πανηπειρωτική έκθεση Ηπείρου.

Είναι η πρώτη έκθεση µετά την ∆ΕΘ που πραγµατοποιείται 
και αξίζει τα συγχαρητήρια σε όλους για αυτή τη 
διοργάνωση. Η οικονοµία της ΠΕ Ιωαννίνων έχει πολλά 
πρόσωπα και στηρίζεται σε όλους τους κλάδους.

Είµαστε µια περιοχή που µπορεί και στέκεται όρθια, µια 
περιοχή που προσελκύει πολλούς τουρίστες µεγάλων 

επενδύσεων και ευελπιστώ ότι το αύριο θα είναι 
ευοίωνο γιατί η επιχειρηµατικότητα και παράγει και 
στηρίζει την ελληνική οικονοµία».

Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος της K.E.E.E. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου τόνισε: «Χαίροµαι ιδιαίτερα για την 
παρουσία µου στα Ιωάννινα, για τρίτη φορά, µετά 
από πρόσκληση του προέδρου του Επιµελητηρίου 
Ιωαννίνων ∆ηµήτριου ∆ηµητρίου. Είναι πολύ θετικό 
να βλέπουµε κόσµο σε µια τέτοια έκθεση µετά την 
πανδηµία, η επέλαση της οποίας το απαγόρευε όλο 
το προηγούµενο διάστηµα.

Η πραγµατοποίηση της 21ης Πανηπειρωτικής έκθεσης 
είναι ιδιαίτερα θετική και δηµιουργεί αισιοδοξία. ∆εν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε σε να κρίσιµο σηµείο και 
οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες πέρασαν µια µεγάλη 
κρίση τα προηγούµενα χρόνια, βρέθηκαν και στη δύνη 
της πανδηµίας, ενώ ταυτόχρονα βρισκόµαστε µπροστά 
σε ένα κύµα ακρίβειας από το οποίο µέχρι σήµερα 
οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν προστατευτεί, 
για αυτό και εµείς ως K.E.E.E. επεξεργαστήκαµε και 
καταθέσαµε µια δέσµη µέτρων για την προστασία». 

Είναι η πρώτη έκθεση 
µετά την ∆ΕΘ που 

πραγµατοποιείται και 
αξίζει τα συγχαρητήρια 

σε όλους για αυτή τη 
διοργάνωση

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ DEMOKRITOS 
GROWTH HUB



ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ DEMOKRITOS 
GROWTH HUB

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, παρέστη σε 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 12 Οκτωβρίου 
2021 στο Επιμελητήριο Εύβοιας, όπου ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γιώργος Καββαθάς παρέδωσε 
τη μελέτη που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο 
για τη λειτουργία της παλιάς επαγγελματικής 
σχολής Δημοκρίτου και η οποία εκπονήθηκε 
από τη Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ. Τη μελέτη παρέλαβε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Επιστημονικός Συνεργάτης 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Υπεύθυνος του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Δημόκριτος / Demokritos Growth Hub, 
κ. Σταμάτης Βαρδαρός, ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Νίκος Μώρος, 
ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Σταθόπουλος, ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Σπύρος Κουτσαύτης, ο 
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
κ. Βασίλης Βαρελάς, ο Σύμβουλος Διοίκησης του 
Φορέα κ. Γιάννης Ζέρβας. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς, 
χαρακτήρισε την πρόταση για το Demokritos 
Growth Hub οραματική, αναφέρθηκε στην υψηλής 
ποιότητας δουλειά του Ινστιτούτου Μικρών 
Επιχειρήσεων και επισήμανε ότι η παρουσία του 
κου Χατζηθεοδοσίου, σηματοδοτεί την στήριξη της 
K.E.E.E. στο εγχείρημα αλλά και την γενικότερη 

στήριξη της στην επιχειρηματικότητα του τόπου, 
δίνοντας συνέχεια στην πρωτοβουλία που 
ανέπτυξε πρόσφατα η K.E.E.E. για την ανακούφιση 
των πυρόπληκτων επιχειρήσεων της Βόρειας 
Εύβοιας, μέσω μιας πολύ σημαντικής οικονομικής 
συνδρομής. 

Ο κ. Καββαθάς, δήλωσε σίγουρος ότι η αναγέννηση 
του Δημοκρίτου θα συμβάλει στην ευρεία οικονομική 
αναγέννηση της “βαλλόμενης” οικονομικά 
Εύβοιας, όπως συνέβη την διαλυμένη οικονομικά 
μεταπολεμική περίοδο, μέσα από τη λειτουργία της 
κραταιάς τότε Σχολής.

Ο Πρόεδρος της K.E.E.E., κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
επικρότησε την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 
Εύβοιας, χαρακτηρίζοντας την ως μια από τις 
σπουδαιότερες και πλέον εύστοχες αναπτυξιακά, 
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από ένα 
Επιμελητήριο για την ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας του αύριο. 

Για το λόγο αυτό ευχαρίστησε και την ΓΣΕΒΕΕ, 
για την καίρια συμμετοχή της στην προσπάθεια 
αναβίωσης της Σχολής, δηλώνοντας ως αυτονόητη 
την αμέριστη συμπαράσταση της K.E.E.E. στην 
πραγματοποίηση της δράσης ανά πάσα στιγμή 
αυτή χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι το 
χρέος της K.E.E.E. και των Επιμελητηρίων σήμερα, 
η αμέριστη και καθολική στήριξη, όσο ποτέ, του 

παραγωγικού ιστού της χώρας, σε ένα νέο μοντέλο 
οικονομίας που δείχνει να επιβάλλεται από την 
παγκοσμιοποίηση και από τις νέες συνθήκες της 
σύγχρονης βιομηχανικής επανάστασης. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης, 
αναφέρθηκε εν συντομία στην ίδρυση και λειτουργία 
της πρότυπης τότε, Σχολής Μηχανικών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 
Στη χρυσή εποχή του και στην ανεκτίμητο ρόλο του 
στην Τεχνική Εκπαίδευση, στην Τοπική και στην 
Εθνική Οικονομία. 

Αναφερόμενος στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
για την αναβίωση της Σχολής, ευχαρίστησε για την 
συνεργασία και την συμμετοχή τους, την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και την ΓΣΕΒΕΕ.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. 
Σταμάτης Βαρδαρός, αναφέρθηκε κυρίως στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δημόκριτος / Demokri-
tos Growth Hub, υπογραμμίζοντας ότι αυτό, 
αποτελεί συμπύκνωση των οραμάτων και 
των στόχων του Επιμελητηρίου, προκειμένου 
ο νέος Δημόκριτος, το Demokritos Growth 
Hub να καταστεί αναπτυξιακός πόλος της 
ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο συμβάλλοντας 
στην αναμόρφωση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, αλλά υποστηρίζοντας ουσιαστικά 
τις υφιστάμενες, αλλά και τις νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις.



Η Mastercard σε συνεργασία με 

το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας της Mastercard 

“Digital Doors”  για τη στήριξη των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 

τη διευκόλυνση της ψηφιακής τους 

μετάβασης, δημιούργησαν μια σειρά 

δωρεάν ψηφιακών μαθημάτων.

Δωρεάν αυτοτελή 
ψηφιακά μαθήματα 
για εργοδότες μικρών 
επιχειρήσεων και 
αυτοαπασχολούμενους 
επαγγελματίες

Ψηφιακές συναλλαγές – 
ηλεκτρονικές πληρωμές

Τα προσφερόμενα ψηφιακά μαθήματα διατίθενται 

στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Ψηφιακό μάρκετινγκ με τη χρήση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Βασικές αρχές επικοινωνίας 
στην εξυπηρέτηση πελατών

Πληροφορίες στις ανά τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.
Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Ινστιτούτο και το Κέντρο Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ

● Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.● Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων επισιτιστικών επαγγελμάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ).● Βασική κατάρτιση μεσιτών διαχειριστών ακινήτων● Χημικός καθαρισμός και απολύμανση κλιματιστικών μονάδων
● Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
● Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου
● Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Ενδεικτικά προγράμματα

Τ
ο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

ΓΣΕΒΕΕ, ως αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ και το 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 

εισήγαγαν και εφαρμόζουν τη χρήση τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα  με στόχο τον 

εμπλουτισμό των μεθόδων εκπαίδευσης και  τη 

διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων ώστε να 

διευρυνθούν  οι ευκαιρίες συμμετοχής των ατόμων 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι φορείς της ΓΣΕΒΕΕ προχώρησαν: 

● στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (ηλεκτρονικά 

μαθήματα). Το κάθε ηλεκτρονικό μάθημα 

βασίζεται σε πολυμεσικό ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό, με εύκολη πλοήγηση, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των καταρτιζόμενων,  

● στην εφαρμογή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης που 

επιτρέπει τη σύνδεση σε ένα εικονικό δωμάτιο 

εκπαίδευσης από οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, 

tablet, κινητό) έχει σύνδεση   στο διαδίκτυο. 

Επικοινωνήστε με τα παραρτήματά 
μας, για περισσότερες πληροφορίες 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης 
αλλαγών επαγγελμάτων

Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις και 

δυναμικές που καθορίζουν την εξέλιξη 

ενός επαγγέλματος σήμερα και τα επόμενα 

έτη; Πως μεταβάλλονται οι απαιτούμενες 

δεξιότητες για την αποτελεσματική άσκηση 

μιας επαγγελματικής δραστηριότητας; Σε ποιες 

ενέργειες προετοιμασίας πρέπει να προβεί 

ο επαγγελματίας για να είναι σε θέση να 

προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές;  

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, σε 

είκοσι (20) συνολικά επαγγέλματα, επιχειρεί 

να δώσει η ερευνητική δράση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

«Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης 

αλλαγών επαγγελμάτων» η οποία υλοποιείται 

στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου (ΕΣΠΑ 2014–2020 μέσω του Ε.Π. 

"Ανταγωνιστικόητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία", ΕΠΑνΕΚ). Εμφαση δίνεται σε τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που εντάσσονται στον 

τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 

έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες και τάσεις (πχ 3D printing).

Τα επαγγέλματα που μελετά το Εργαστήριο της ΓΣΕΒΕΕ

Για πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
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Ο Ο.Α.Ε.Π. ∆ΙΠΛΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2022

Είναι γεγονός πως οι εξαγωγές διαχρονικά στηρίζουν σε µεγάλο 
βαθµό την Ελληνική οικονοµία. Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, 
καταγράφουν νέο ρεκόρ, αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες της 
αγοράς από το νέο έτος. Είναι µάλιστα τοµέας ο οποίος στηρίζει σε 
µεγάλο βαθµό και την αγορά εργασίας, καθώς ο µέσος µισθός µιας 
εξαγωγικής επιχείρησης, είναι µεγαλύτερος σχεδόν κατά 17% από 
µια µη εξαγωγική επιχείρηση.

Η αυξηµένη ζήτηση για τα Ελληνικά προϊόντα, σε συνδυασµό µε το 
συνεχώς βελτιωµένο οικονοµικό περιβάλλον, θα συµβάλλουν στην 
δηµιουργία νέων καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Σαφώς 
υπάρχουν και οι προκλήσεις, όπως το γεγονός ότι ο βασικός 
όγκος των Ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από  τις  µεγάλες 
επιχειρήσεις, µε τις µικρές και τις  µεσαίες να µένουν πίσω 
δυστυχώς στην εξαγωγική προσπάθεια.

Ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), είναι o 
κρατικός φορέας εξαγωγικών πιστώσεων και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εξωτερικών. Ασφαλίζει έναντι εµπορικών αλλά και πολιτικών 
κινδύνων µη πληρωµής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν 
οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών, κατασκευής τεχνικών έργων, ακόµη και 
άµεσων επενδύσεων του  εξωτερικού. Στηρίζει την προσπάθεια 
εξωστρέφειας όλων των Ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από ένα σύνολο 
εργαλείων προσανατολισµένο στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Αυτή την στιγµή ο ΟΑΕΠ βρίσκεται σε µεταρρυθµιστική τροχιά, µε την 
καθοδήγηση του αντίστοιχου ιταλικού οργανισµού SACΕ. Σκοπός είναι, 
να αποκτήσει παρόµοια οργάνωση µε τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς και να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο τόσο στην ασφάλιση 
όσο και στις εγγυήσεις και στην κινητοποίηση χρηµατοδότησης στον 

ιδιωτικό τοµέα. Με δεδοµένο ότι ο ΟΑΕΠ τελευταία φορά που είχε 
µεταρρυθµιστεί ήταν το 1988, η αναδιοργάνωσή του ήταν άκρως 
απαραίτητη. Μέσα στο 2022 θα τεθεί σε εφαρµογή  η λειτουργία του 
νέου επιχειρηµατικού µας µοντέλου, µε την δηµιουργία  καινούριων 
υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόµενους εξαγωγείς, σε µια περίοδο 
µάλιστα όπου η ανάγκη ασφάλισης πιστώσεων γίνεται ολοένα και 
περισσότερο αναγκαία.

Υπολογίζουµε ότι τα  επόµενα πέντε έτη λόγω της επικείµενης 
µεταρρύθµισης, πρόκειται να δηµιουργηθούν 50.000 νέες θέσεις 
εργασίας κατά µέσο όρο ανά έτος. Παράλληλα την περίοδο 
αυτή, ως ΟΑΕΠ διευρύνουµε τις οικονοµικές συνεργασίες µας 
µε αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού. Τον Νοέµβριο, 
υπογράψαµε µνηµόνιο συνεργασίας µε τον οµόλογο Οργανισµό 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (Η.Α.Ε.)  Etihad Credit Insur-
ance. Ξεκινήσαµε, µια σηµαντική συνεργασία για την παραγωγή 
αµοιβαίων επιχειρηµατικών ευκαιριών, η οποία θα ενισχύσει 
περαιτέρω τις διµερείς σχέσεις Ελλάδας – Η.Α.Ε.

Προτεραιότητα µας είναι η στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων 
και η αύξηση των πιθανοτήτων διείσδυσης τους σε αγορές του 
εξωτερικού,  στις οποίες τα Ελληνικά προϊόντα σηµειώνουν υψηλή 
ζήτηση, όπως είναι η αγορά των Η.Α.Ε.

Τέλος, έχει δροµολογηθεί η σύναψη νέων συνεργασιών του ΟΑΕΠ 
µε αντίστοιχους οργανισµούς, κυρίως µάλιστα στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι Ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις  αναζητούν  περισσότερες εµπορικές 
ευκαιρίες σε κοντινές περιοχές.

*O Γρηγόρης Σταµατόπουλος είναι Γενικός ∆ιευθυντής ΟΑΕΠ

του Γρηγόρη Σταµατόπουλου*
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Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, συµµετείχε και 
απηύθυνε χαιρετισµό στο Πανελλήνιο Συνέδριο για 
τις Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές (City Logis-
tics) που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και 
συµµετοχή, τόσο φυσική όσο και εξ αποστάσεως, το 
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 στην κεντρική συνεδριακή 
αίθουσα του Metropolitan Expo. 

Το Συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθώς και της ΚΕ∆Ε, και διοργανώθηκε από 
τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε συνεργασία και µε την υποστήριξη 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (KΕΕΕ), 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και άλλων 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, των ∆ήµων Αθηναίων και 
Κορινθίων, του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας, 
της Οµοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
(ΟΦΑΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL). 
Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος της K.E.E.E. τόνισε ότι 

οι Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές είναι ένα από 
τα πιο κρίσιµα κοµµάτια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
µε ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη του επιχειρείν, µια 
δραστηριότητα που επηρεάζει άµεσα την αποδοτικότητα 
των επιχειρήσεων και της οικονοµίας, συνεισφέρει 
στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και του 
εµπορίου, στηρίζει την απασχόληση µε τη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, διασφαλίζει τον εφοδιασµό 
των πόλεων και τη διαθεσιµότητα των αγαθών στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράµµισε –µεταξύ άλλων- 
την ανάγκη ενίσχυσης από την Πολιτεία προς τις 
επιχειρήσεις του κλάδου, και µε την παροχή κινήτρων 
αλλά και µε παρεµβάσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία 
στο πλαίσιο των δράσεων του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 
που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα: τόσο στην 
υποστήριξη των πράσινων µεταφορών, όσο και στην 
επιτάχυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού των 
επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν 
επενδύσεις, όπως η ανανέωση του στόλου, µε νέα 
αστικά οχήµατα διανοµής εµπορευµάτων, αλλά και 

η εφαρµογή σύγχρονων λογισµικών που επιτρέπουν 
βελτιστοποίηση των διαδροµών και καλύτερη διαχείριση 
του υφιστάµενου στόλου. 

Επισήµανε παράλληλα ότι χρειάζεται να αξιοποιηθεί η 
εµπειρία και η τεχνογνωσία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για τη συνολική αναδιοργάνωση του µοντέλου 
λειτουργίας των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών. 
Τόνισε, ακόµη, τη σηµασία της συνεργασίας όλων των 
εµπλεκοµένων, από τα συναρµόδια υπουργεία και τους 
φορείς όπως τα επιµελητήρια, µέχρι τους δήµους και 
τις επιχειρήσεις, για τον σχεδιασµό ενός σύγχρονου, 
βιώσιµου µοντέλου, το οποίο θα δηµιουργεί οφέλη 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τον ίδιο τον κλάδο 
των logistics, αλλά και για την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. ∆εσµεύθηκε, τέλος, ότι η Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδος θα συµβάλει µε όλες της τις 
δυνάµεις στην ανάπτυξη του κλάδου, δεδοµένης της 
προστιθέµενης αξίας που θα δώσει στην ελληνική 
οικονοµία αυτή η πρόοδος.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, επίσης, οι κ.κ Κώστας 
Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθώς και Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός 
Γραµµατέας Μεταφορών, ΥΠΥΜΕ, µαζί µε τους κ.κ. Μιχάλη 
Αδαµαντιάδη, Πρόεδρο ΕΕΣΥΜ, ∆ηµήτρη Καφαντάρη, 
Γενικό Γραµµατέα ΚΕ∆Ε, Ευάγγελο Σαπουντζάκη, 
Αντιπρύτανη ΕΜΠ, Απόστολο Κενανίδη, Πρόεδρο ΟΦΑΕ, 
Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρο ΕΕL.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε, ακόµη, 
η Τελετή Βράβευσης των τριών καλύτερων εργασιών 
του ∆ιαγωνισµού για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
«∆ηµήτριος Τσαµπούλας» για τα έτη 2020 & 2021, στην 
οποία συµµετείχε και ο Πρόεδρος της K.E.E.E..

Βράβευση Καλύτερων Εργασιών Βραβείου Μεταφορών 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ  «∆ηµήτριος Τσαµπούλας» για τα έτη 2020 & 2021



Ερεθισμένος λαιμός ; 
Στόχος η γρήγορη 
ανακούφιση!

Ο ερεθισμένος λαιμός εκφράζεται ως 
πόνος ή γδάρσιμο του λαιμού, που συ-
χνά επιδεινώνεται κατά την κατάποση. 
Πρόκειται για ένα κοινό σύμπτωμα 
που τις περισσότερες φορές σχετίζεται 
με μια ιογενή λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, όπως το 
κοινό κρυολόγημα.

Συχνές αιτίες πονόλαιμου
Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι μακράν η 
πιο κοινή αιτία του πονόλαιμου. Οι ιοί 
του αναπνευστικού, που προκαλούν 
συχνά τα συμπτώματα του κρυολο-
γήματος και της γρίπης, είναι εξίσου 
κοινές αιτίες πονόλαιμου. Ωστόσο, ένα 
πλήθος βακτηριακών λοιμώξεων
μπορεί επίσης να προκαλέσει πονόλαι-
μο, με πιο συνηθισμένη λοίμωξη αυτή 
από Streptococcus pyogenes (στρε-
πτόκοκκος ομάδας Α).

Ο πονόλαιμος μπορεί να συνοδεύει 
φλεγμονές στην περιοχή του λαιμού 
που ανάλογα με την πάσχουσα περι-
οχή διακρίνονται σε φαρυγγίτιδες, 
αμυγδαλίτιδες, λαρυγγίτιδες ή και 
συνδυασμούς τους (φαρυγγοαμυγδα-
λίτιδες κ.α.)

Άλλες αιτίες για ερεθισμένο λαιμό
Ο πονόλαιμος μπορεί να οφείλεται και 
σε άλλα αίτια όπως:

•  Αλλεργίες:    Οι αλλεργίες στα κατοι-
κίδια ζώα, στη σκόνη και στη γύρη μπο-
ρεί να προκαλέσουν πονόλαιμο.
• Ερεθιστικές ουσίες:  Η εξωτερική 
ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση 
του εσωτερικού χώρου, όπως ο καπνός 
του τσιγάρου, προϊόντα καθαρισμού ή 
άλλες χημικές ουσίες μπορεί να προκα-
λέσουν πονόλαιμο.
•  Ξηρότητα:    Ο ξηρός αέρας του εσω-
τερικού χώρου μπορεί να δημιουργεί 
αίσθημα τραχύτητας και γδαρσίματος 
στο λαιμό. Η αναπνοή από το στόμα 
- συχνά λόγω χρόνιας ρινικής συμφό-
ρησης - μπορεί επίσης να προκαλέσει 
ξηρό πονόλαιμο.
•  Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση:   Η 
παλινδρόμηση συμβαίνει όταν επιστρέ-
φουν τα περιεχόμενα του στομάχου στο 
λαιμό. Αυτό παρατηρείται στους πάσχο-
ντες πιο συχνά το πρωί, όταν ξυπνούν 
για πρώτη φορά. Η παλινδρόμηση που 
καταλήγει στον λαιμό ονομάζεται λα-
ρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR).

Τρόποι αντιμετώπισης του πονόλαιμου
Οι περισσότερες περιπτώσεις πονόλαι-
μου προκαλούν μικρή μόνο διαταραχή 
και αυτοθεραπεύονται με τα κοινά δια-
θέσιμα φάρμακα (αναλγητικά, παστίλιες 
για τον λαιμό και γαργάρες με αντιση-
πτικά διαλύματα). Τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), 
όπως η ιβουπροφαίνη, καθώς και η πα-
ρακεταμόλη, μπορούν να μειώσουν τη 
φλεγμονή (οίδημα, πόνο, ερυθρότητα) 
κατά τη διάρκεια του πονόλαιμου στο 
πλαίσιο ιογενούς λοίμωξης. Επίσης, 
επιλογές όπως οι παστίλιες και τα σπρέι 
μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. 

Για την ανακούφιση του ερεθισμένου λαιμού
H ELPEN εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων 
της σειράς almora CISTUS, που έχουν ως βασικό συστατι-
κό τον κίστο με το νέο almora PLUS® CISTUS THROAT 
SPRAY.

Πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σε μορφή σπρέι 
που ενδείκνυται για την ανακούφιση του ερεθισμένου 
λαιμού. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των συ-
μπτωμάτων που προκαλούνται από λοιμώξεις του στομα-
τοφαρυγγικού βλεννογόνου, όπως ο ερεθισμένος λαιμός, 
το αίσθημα ξηρότητας και η δυσκολία στην κατάποση.

Με μοναδική και μελετημένη σύνθεση φυσικών και αντι-
οξειδωτικών συστατικών και την καινοτόμα τεχνολογία 
FILM-FORMING χάρη στην οποία σχηματίζεται ένα ενυδα-
τικό, καταπραϋντικό και προστατευτικό φιλμ, διασφαλίζει 
τον απαιτούμενο δραστικό χρόνο επαφής των συστατι-
κών με το βλεννογόνο του λαιμού. 

Το almora PLUS® CISTUS THROAT SPRAY είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την διαχείριση του ερεθι-
σμένου λαιμού καθώς περιέχει 5 ειδικά επιλεγμένα συ-
στατικά με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις:

1.  Cistus creticus,
2.  Υαλουρονικό νάτριο,
3.  Isatis indigotica,
4.  Hippophaes Rhamnoides,
5.  Μέλι.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την ανακούφιση 
του ερεθισμένου λαιμού, λόγω καπνίσματος, εισπνοής σκό-
νης και μετά από ύπνο σε ξηρή ατμόσφαιρα.
Διατίθεται σε συσκευασία των 30ml. Κατάλληλο για ενήλικες.
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ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα Επιµελητήρια Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας 
και Λακωνίας επισκέφθηκε την Παρασκευή 
27 και το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 
ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο 
πλαίσιο της περιοδείας που είχε προαναγγείλει στις 
πυρόπληκτες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των διευρυµένων συναντήσεων στα κατά 
τόπους Επιµελητήρια, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενηµέρωσε 
τους Προέδρους τους, τους βουλευτές των περιοχών και 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απόφαση 
της K.E.E.E. να ενισχύσει τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις 
µε 100.000 ευρώ, καθώς και για τις προσπάθειες που 
θα καταβάλει προκειµένου να ανασυγκροτηθούν οι 
πληγείσες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά από τον κ. Χατζηθεοδοσίου έγινε στην 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης, 
καθώς πρέπει να κατευθυνθούν µεγαλύτεροι πόροι προς 
τις επιχειρήσεις, ενώ εστίασε και στην ανάγκη άµεσης 
κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων, προκειµένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος νέων καταστροφών το χειµώνα.
«Η K.E.E.E. θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους 
πυρόπληκτους. Χρειάζεται ταχύτητα από την Πολιτεία για την 
εφαρµογή των µέτρων στήριξης, γι’ αυτό και επισηµαίνουµε 
την ανάγκη κατάργησης όλων των γραφειοκρατικών 
κωλυµάτων που συνήθως παρατηρούνται σε ανάλογες 
περιπτώσεις», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου, 
ενώ εξήρε την προσφορά δεκάδων Επιµελητηρίων της 
χώρας προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, τονίζοντας 
ότι ο επιµελητηριακός θεσµός και οι επιχειρήσεις της 
χώρας αποδεικνύουν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους. 
Μαζί µε τον Πρόεδρο της K.E.E.E., τις πληγείσες 

περιοχές επισκέφθηκε και αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ, 
µε επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Γιώργο Καββαθά, ο οποίος 
µεταξύ άλλων υπογράµµισε την ανάγκη εκπόνησης ενός 
ολιστικού σχεδιασµού ανασυγκρότησης των πληγεισών 
περιοχών, αλλά και την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης 
του τραπεζικού συστήµατος µε σκοπό την ουσιαστική 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, οι δύο Πρόεδροι, αναφερόµενοι ευρύτερα στην 
πορεία της ελληνικής οικονοµίας εν µέσω της πανδηµίας, 
τόνισαν ότι πρέπει να αυξηθούν οι εµβολιασµοί για την 
οικοδόµηση του τείχους ανοσίας, την προστασία της 
δηµόσιας υγείας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, η 
οποία δεν αντέχει άλλα περιοριστικά µέτρα στη λειτουργία 
της. Στη διευρυµένη συνεδρίαση που έγινε στο Επιµελητήριο 
Ηλείας, στον Πύργο, την Παρασκευή 27/8, ο Πρόεδρός 
του Κωνσταντίνος Νικολούτσος, αφού συνεχάρη τον κ. 
Χατζηθεοδοσίου για την οµόφωνη εκλογή του στην προεδρία 

της K.E.E.E., εξήρε τις προσπάθειές του για τη στήριξη των 
πληγέντων και τόνισε την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων 
από την κυβέρνηση, µε στόχο την ενίσχυση των πυρόπληκτων 
και την ανασυγκρότηση της Ηλείας. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τοποθετήσεις έγιναν 
επίσης από τους Βουλευτές του Ν. Ηλείας µε τη Ν∆, 
∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Κώστα Τζαβάρα, 
Ανδρέα Νικολακόπουλο, τον Βουλευτή Ηλείας µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ∆ιονύση Καλαµατιανό, τον Βουλευτή Ηλείας µε το 
ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισµού 
και Τουρισµού, Νίκο Κοροβέση, τον ∆ήµαρχο Πύργου, Τάκη 
Αντωνακόπουλο, τον ∆ήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας, Γεώργιο 
Γεωργιόπουλο, τον Πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρο του 
Επιµελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαρλαφέκα, καθώς και 
από µέλη της ∆Ε του Επιµελητηρίου Ηλείας. Σε ανάλογη 
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 28/8 στο 
Επιµελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη, ο Πρόεδρος του 
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Επιµελητηρίου, Γιάννης Τρουπής, ευχαρίστησε τον κ. 
Χατζηθεοδοσίου για την άµεση κινητοποίηση της K.E.E.E. 
και την παροχή οικονοµικής και ηθικής στήριξης. 

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι 
καταστροφές από τις πυρκαγιές επηρεάζουν την οικονοµική 
και κοινωνική ζωή όλου του νοµού και απαιτούνται 
άµεσα µέτρα. Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Αρκαδίας 
Κώστας Βλάσης, ο Βουλευτής Αρκαδίας (ΣΥΡΙΖΑ) Γιώργος 
Παπαηλιού, ο Βουλευτής Αρκαδίας (ΚΙΝΑΛ) Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, ο Βουλευτής Μεσσηνίας (Ν∆) Μίλτος 
Χρυσοµµάλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος 
Λαµπρόπουλος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του επιµελητηριακού θεσµού. Η επόµενη επίσκεψη, 
την ίδια µέρα, έγινε στο Επιµελητήριο Μεσσηνίας στην 
Καλαµάτα. Ο Πρόεδρός του Ευάγγελος Ξυγκώρος τόνισε 
τη σπουδαιότητα των πρωτοβουλιών της K.E.E.E. που 

στοχεύουν στην έµπρακτη στήριξη των πληγέντων. 
Στη διευρυµένη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και 
τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας, οι Βουλευτές Μεσσηνίας µε τη 
Ν∆ Ιωάννης Λαµπρόπουλος, Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης, 
Περικλής Μαντάς, ο Βουλευτής µε τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Χαρίτσης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
στελέχη της Περιφέρειας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 
καθώς και µέλη της επιµελητηριακής κοινότητας.

Αµέσως µετά την Καλαµάτα ο Πρόεδρος της K.E.E.E. 
µετέβη στο Επιµελητήριο Λακωνίας, στο Γύθειο. 
Ο Πρόεδρος του τοπικού Επιµελητηρίου, Γιάννης 
Παναρίτης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Χατζηθεοδοσίου 
για τη συνδροµή της K.E.E.E., αναφέρθηκε στις 
συνέπειες που είχαν για τη Λακωνία και για την τοπική 
επιχειρηµατικότητα οι καταστροφικές πυρκαγιές. Στην 
εκδήλωση µίλησαν οι Βουλευτές Λακωνίας µε τη Ν∆, 

Αθανάσιος ∆αβάκης, Νεοκλής Κρητικός, ο Βουλευτής µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, καθώς και στελέχη της 
επιµελητηριακής κοινότητας. Σε όλη την περιοδεία του 
Προέδρου της K.E.E.E. στις πυρόπληκτες περιοχές της 
Πελοποννήσου έλαβε µέρος από την Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων και ο Οικονοµικός Επόπτης, Γιάννης 
Βουτσινάς.

Της περιοδείας του κ. Χατζηθεοδοσίου σε Ηλεία, 
Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, είχε προηγηθεί και 
επίσκεψη στην πυρόπληκτη Εύβοια. Μετά το πέρας των 
διαδοχικών συσκέψεων στις πυρόπληκτες περιοχές ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου, παραβρέθηκε σε εκδήλωση στη Σπάρτη 
που διοργανώθηκε από τον ∆ήµαρχο Πέτρο ∆ούκα, µε 
αφορµή την συµπλήρωση 2.500 ετών από τη µάχη των 
Θερµοπυλών, παρουσία του Υπουργού Άµυνας Νίκου 
Παναγιωτόπουλου και πλήθους επισήµων.

Η K.E.E.E. θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πυρόπληκτους. 
Χρειάζεται ταχύτητα από την Πολιτεία για την εφαρµογή των µέτρων στήριξης, 

γι’ αυτό και επισηµαίνουµε την ανάγκη κατάργησης όλων των γραφειοκρατικών 
κωλυµάτων που συνήθως παρατηρούνται σε ανάλογες περιπτώσεις

-  Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
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ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
 ΚΕΝΤΡΟΥ SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» 

Σε κλίµα έντονης συγκινησιακής φόρτισης 
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου 25 
Σεπτεµβρίου η Τελετή Ονοµατοδοσίας του Επιχειρηµατικού 
Κέντρου SEREXPO “ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ”, προς τιµήν του 
εκλιπόντος Προέδρου του Επιµελητηρίου Σερρών. Ο 
Χρήστος Μέγκλας ήταν ο άνθρωπος που οραµατίστηκε και 
έβαλε τις βάσεις για να δηµιουργηθεί το Επιχειρηµατικό 
κέντρο στο πρώην στρατόπεδο «Κολοκοτρώνη». 

Στην σεµνή τελετή έδωσαν το «παρών» η οικογένεια 
του εκλιπόντος Προέδρου, φίλοι του, πολιτικοί και 
θεσµικοί φορείς, εκπρόσωποι της επιµελητηριακής 
κοινότητας –µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της 
K.E.E.E., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου- επιχειρηµατίες, 
συνεργάτες του και υπάλληλοι του Επιµελητηρίου 
Σερρών, τιµώντας έτσι τη µνήµη ενός ανθρώπου που 
πρόσφερε πολλά και στον επιµελητηριακό θεσµό και 
στην επιχειρηµατικότητα. 

Κατά την οµιλία του ο νέος Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Σερρών, Θανάσης Μαλλιαράς, επισήµανε αρχικά πως 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου αποφάσισε 
οµόφωνα ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Κολοκοτρώνη 
να πάρει το όνοµα του εκλιπόντος Προέδρου ως µία 
ελάχιστη ένδειξη τιµής και αναγνώρισης στο µεγάλο 
και δύσκολο αγώνα που έδωσε ώστε να παραχωρηθεί 
το πρώην στρατόπεδο στο Επιµελητήριο. 

Όπως είπε ο κ. Μαλλιαράς, η παρακαταθήκη που αφήνει 
ο Χρήστος Μέγκλας είναι τεράστια, όπως και η ευθύνη 
που έχει η νέα διοίκηση να συνεχίσει το έργο του. Για 
τον Χρήστο Μέγκλα µίλησαν ο Υπουργός Υποδοµών και 
Μεταφορών Κώστας Καραµανλής, ο Πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσιου, και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ενώ βιντεοσκοπηµένο 
µήνυµα απέστειλε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Στο τέλος της ο εκδήλωσης προβλήθηκε ένα 
αφιερωµατικό βίντεο µε κάποιες από τις δράσεις 
και πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Χρήστος 
Μέγκλας, τη δεκαετία που βρισκόταν στο τιµόνι του 
Επιµελητηρίου, ενώ η βραδιά έκλεισε µε την απονοµή 
τιµητικής πλακέτας την οποία παρέλαβε ο Βασίλης 
Μέγκλας, γιος του αείµνηστου Προέδρου.

Θερµές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της 

Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 

Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, εκφράζει το ∆ίκτυο 

Νησιωτικών Επιµελητήριων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (INSULEUR) για την απόφαση της K.E.E.E. να συµβάλει 

στην κάλυψη της ετήσιας συνδροµής του INSULEUR στο 

Ευρωεπιµελητήριο (EUROCHAMBRES). 

Σε σχετική επιστολή του προς τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 

ο Πρόεδρος του INSULEUR, Joseph Borg, διατυπώνει την 

εκτίµηση και την ικανοποίηση του ∆ικτύου για την άµεση 

ανταπόκριση και στήριξη της ∆ιοίκησης της K.E.E.E. µέσω 

της χορήγησης ποσού ύψους 5.000 ευρώ. 

Με την απόφαση αυτή, όπως σηµειώνεται στην επιστολή, 

η K.E.E.E. αναγνωρίζει τη σηµασία της συµµετοχής του 

INSULEUR στο Ευρωεπιµελητήριο και της κατάθεσης προτάσεων 

για ζητήµατα που συνδέονται µε τη νησιωτικότητα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ 



Η∆ιοίκηση της Eurobank παρουσίασε τη νέα αντίληψη που θα προσδιορίσει 

την τραπεζική λειτουργία και εξυπηρέτηση στη νέα εποχή.  Η Τράπεζα 

προετοιµάζεται, σχεδιάζει και διαµορφώνει την «EUROBANK 2030 | 

Τράπεζα της Ανάπτυξης». Πρωτοπορεί και συστήνει ένα νέο µοντέλο 

στην ελληνική αγορά, που επενδύει στο τρίπτυχο Άνθρωπος – Τεχνολογία – Βιωσιµότητα, 

συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτοµία µε την εµπειρία και την υψηλή κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού της µε στόχο να συµβάλλει, µε βέλτιστες πρακτικές, στην εθνική 

προσπάθεια της βιώσιµης ανάπτυξης για όλους. Ο επιχειρησιακός της σχεδιασµός, που 

ήδη υλοποιείται, µε ορίζοντα δεκαετίας αναπτύσσεται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

• Χρηµατοδότηση εµβληµατικών έργων και επενδύσεων µεγάλων και µεσαίων 

επιχειρήσεων, µε στόχους την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονοµίας 

και τη µείωση του επενδυτικού κενού που δηµιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια 

της οικονοµικής κρίσης, κυρίως µέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Envi-

ronmental, Social, Governance).

• Ολιστική στήριξη των µικρότερων επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες δυνατότητες 

χρηµατοδότησης και µέσω των πόρων ευρωπαϊκών ή/και ελληνικών προγραµµάτων που 

αφορούν ειδικά τις µικρές επιχειρήσεις, προκειµένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να 

διαχυθεί η ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία. Η Τράπεζα προχωρά στη χορήγηση επαγγελµατικών 

επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της επένδυσης, ενεργοποιεί 

το πρώτο ηλεκτρονικό marketplace στην Ελλάδα για την άµεση σύνδεση των πελατών µε 

άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες τους.

• Η ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού µοντέλου Phygital που αξιοποιεί την άρτια τεχνολογική 

υποδοµή  µε τον ανθρώπινο παράγοντα για απλή, γρήγορη, προσωποποιηµένη και 

ασφαλή εξυπηρέτηση 24/7.

Ενδεικτική της σηµασίας που αποδίδει η ∆ιοίκηση στο νέο αναπτυξιακό κύκλο, είναι και 

η απόφασή της να αναπροσαρµόσει την εταιρική της ταυτότητα, υπογραµµίζοντας, και 

σηµειολογικά, την ανάγκη για µεγάλες αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς, ανέφερε πως η Ελλάδα εξέρχεται 

από την κρίση και εισέρχεται σε µια νέα περίοδο ταχείας ανάπτυξης, µε µεσοπρόθεσµο 

ορίζοντα, µε τη δύναµη πυρός που εξασφαλίζουν οι σηµαντικοί, διαθέσιµοι, ευρωπαϊκοί 

πόροι, οι µεγάλες ευκαιρίες στην αγορά µετά την πολυετή κρίση, η σταδιακή αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας της χώρας και το ισχυρό πλέγµα µεταρρυθµίσεων των τελευταίων χρόνων. 

Το τραπεζικό σύστηµα εξυγιαίνεται και αναδιοργανώνεται για να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό 

και κοινωνικό του ρόλο. Η Eurobank πρωτοπορεί σε αυτή τη νέα εποχή ως η τράπεζα 

που πετυχαίνει ταχύτερα την εξυγίανση του ισολογισµού της, αυξάνει την οργανική της 

κερδοφορία και µετασχηµατίζεται µε οδηγό τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις µε 

σταθερό γνώµονα την βιώσιµη ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η Eurobank 

υπηρετεί µε έργα την επίτευξη στόχων εθνικής εµβέλειας: Βιώσιµη ανάπτυξη για όλους, 

ταχεία ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας για την Ελλάδα και αλλαγή του παραγωγικού 

προτύπου µε όχηµα τις επενδύσεις. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας αυτό το 

τρίµηνο είναι ορόσηµο για εµάς αλλά και για το τραπεζικό σύστηµα καθώς ο δείκτης των 

NPEs υποχωρεί κάτω του 7,5% για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Είµαστε και θα 

είµαστε παντού στα µεγάλα έργα υποδοµής ενώ προσεγγίζουµε ολιστικά τη στήριξη ειδικά 

των µικρότερων επιχειρήσεων προκειµένου η ανάπτυξη να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. 

Κινούµαστε µε µια νέα αντίληψη για την τραπεζική. Κοµβικής σηµασίας στο µετασχηµατισµό 

είναι το µοντέλο Phygital που συνδυάζει την τεχνολογία µε την εµπειρία των ανθρώπων 

µας, για τη στήριξη των πελατών µας, οικογενειών και ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων, µεγάλων 

και µικρότερων, προς µια νέα καλύτερη, εποχή για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

EUROBANK 2030: 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Από αριστερά προς τα δεξιά οι κκ.:

Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

επικεφαλής Group Transformation, Digital & Retail Banking

Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

Group Chief Operating Officer & ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων

Φωκίων Καραβίας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος,

επικεφαλής Corporate & Investment Banking

Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking

ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟΥ SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» 
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ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Κ.Ε.Ε.Ε. & ΓΣΕΒΕΕ 
ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΤΟΝ κ. Μ. ΖΟΡΠΙ∆Η

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, συµµετείχε στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε µε επιτυχία το Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 85ης ∆ΕΘ, 
στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερµανός, µε τίτλο «Η 
Οικονοµία µετά την πανδηµία. Το Πρόγραµµα Ελλάδα 
2.0, τα µεγάλα έργα και η ψηφιακή Θεσσαλονίκη». 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της K.E.E.E. 
και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς 
βράβευσαν τον Πρόεδρο του ΕΕΘ κ. Μιχάλη Ζορπίδη για 
τη συνολική του προσφορά στον επιµελητηριακό θεσµό. 

Στην τοποθέτησή του, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
ο κ. Χατζηθεοδοσίου µίλησε για την προσφορά τον 
επιµελητηρίων εν καιρώ πανδηµίας, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά, «ο µεγαλύτερος σύµβουλος 
επιχειρηµατικότητας ήταν και παραµένουν τα 
επιµελητήρια. Στην πανδηµία µε παρέµβαση των 
επιµελητηρίων αλλάξανε πάνω από 20 αποφάσεις της 
κυβέρνησης προς όφελος των κλάδων». 

Χαιρετισµούς και οµιλίες για εξειδίκευση των θεµάτων 
της εκδήλωσης απηύθυναν ακόµη οι Υπουργοί 
Οικονοµικών και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, κύριοι 
Χρήστος Σταϊκούρας και Κυριάκος Πιερρακάκης, ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Μακεδονίας -Θράκης 
κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος κ. ∆ηµήτρης 
Παπαστεργίου, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αναπληρωτής Τοµεάρχης 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής 
Ηρακλείου κ. Χάρης Μαµουλάκης.

Ο κ. Ζορπίδης κατά την διάρκεια του σύντοµου χαιρετισµού 
του ευχαρίστησε τους συµµετέχοντες στην εκδήλωση, την 
οποία το επιµελητήριο διοργάνωσε για τον επαγγελµατία, 
ενώ εξέφρασε επίσης την ευχαρίστηση του, για τα νέα 
έργα που εξήγγειλε για την Θεσσαλονίκη κατά την 
διάρκεια της οµιλίας του από το βήµα της 85ης ∆ΕΘ, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

O µεγαλύτερος 
σύµβουλος 
επιχειρηµατικότητας 
ήταν και παραµένουν 
τα επιµελητήρια. Στην 
πανδηµία µε παρέµβαση 
των επιµελητηρίων 
αλλάξανε πάνω από 
20 αποφάσεις της 
κυβέρνησης προς 
όφελος των κλάδων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Ε. 
κ. Μ. ΓΙΑΓΚΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

Η πρώτη συνάντηση του νέου Προέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 
µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έγινε µε τον 
Πρόεδρό της Οµοσπονδίας  Συλλόγων Υπαλλήλων 
Επιµελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) κ. Μιχάλη Γιάγκα, την Πέµπτη 
19 Αυγούστου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για θέµατα λειτουργίας 
της K.E.E.E., µε τον κ. Χατζηθεοδοσίου να ενηµερώνει 
τον κ. Γιάγκα για την πρόθεση του να είναι δίπλα στους 
υπαλλήλους των Επιµελητηρίων της χώρας. Οι δύο 
Προέδροι, όπως τονίστηκε στην συζήτηση, θα είναι 
σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία µε στόχο την 
επίλυση προβληµάτων και την περαιτέρω αναβάθµιση 
του επιµελητηριακού θεσµού.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Σε µία λαµπρή εκδήλωση η οποία όµως είχε και 
έντονη συγκινησιακή φόρτιση, απονεµήθηκαν 
τα βραβεία «Βιώσιµης – Καινοτόµου 
& Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας» του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών, τη ∆ευτέρα 1η 
Νοεµβρίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα «Σταύρος 
Νιάρχος» στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ. Τη µεγάλη 
γιορτή της επιχειρηµατικότητας τίµησε µε την παρουσία της η 
Α.Ε. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
η οποία και απένειµε ένα από τα τιµητικά βραβεία της 
εκδήλωσης στην καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, 
Αναστασία Κοτανίδου, για τη σηµαντική συνεισφορά 
της στη µάχη κατά του κορονοϊού. Τιµητική πλακέτα 
απένειµε στην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ο Πρόεδρος 
του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, παρουσία όλων 
των µελών της ∆ιοικητικής Επιτροπής. Βραβεία επίσης 
απένειµαν Υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι κοµµάτων, 
ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηµατικών 
οµίλων και πρόεδροι επιµελητηρίων. 

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγµές της εκδήλωσης ήταν 
η βράβευση από σύσσωµη τη ∆.Ε. του Ε.Ε.Α., του ∆ηµήτρη 
Καρακώστα, του µαθητή που παρά την απώλεια και των δύο 
γονιών του από κορονοϊό λίγο πριν από τις πανελλήνιες 
εξετάσεις, παρέµεινε προσηλωµένος στον στόχο του και 
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Ήταν η 5η απονοµή των βραβείων, µία εκδήλωση 
που έχει γίνει πλέον θεσµός. Στη φετινή γιορτή της 
επιχειρηµατικότητας, η οποία άνοιξε και έκλεισε υπό 
τους ήχους της 65µελούς «Φιλαρµονικής Μάντζαρος» που 
ήρθε ειδικά για τη βραδιά από την Κέρκυρα, βραβεύθηκαν 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν σε δυσµενείς 
συνθήκες, όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να αναπτυχθούν 
και να καινοτοµήσουν, ενισχύοντας τις προοπτικές 
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. 

ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

«Ο τόπος µας έχει ανάγκη από ανθρώπους που 
οικοδοµούν “µε λογισµό και µ’ όνειρο” το κοινό µας 
µέλλον», τόνισε η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, στον χαιρετισµό της κατά την τελετή 
απονοµής των βραβείων. Αναφερόµενη στα φετινά 
βραβεία, η Πτ∆ υπογράµµισε ότι «βραβεύονται οι 
εκπρόσωποι µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που 
προωθούν την παραγωγή τους στο εξωτερικό µε τον 
πιο πρωτότυπο τρόπο, χρησιµοποιώντας το οπλοστάσιο 
της υψηλής τεχνολογίας, δηµιουργώντας νέες ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και υψηλή 
προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
καταναλωτών που έχει επιφέρει η πανδηµία, αλλά και οι 
στόχοι της διττής ψηφιακής και κλιµατικής µετάβασης». 

Επίσης υποστήριξε, ότι οι µεγάλες προκλήσεις για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στη νέα εποχή, είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένες, τόσο µε το πεδίο ενδυνάµωσης των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, όσο και µε 

την κρίσιµη πρόσβαση σε νέες αγορές, ιδίως στο 
αναδυόµενο παγκοσµιοποιηµένο “οικοσύστηµα” 
των ψηφιακών πλατφορµών που αναδιατάσσουν τις 
υφιστάµενες αλυσίδες αξίας. « Έχουν επίσης να κάνουν 
µε τον βαθµό που οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού που 
προκαλεί η αναδιάρθρωση υφιστάµενων κλάδων και 
καθιερωµένων επιχειρηµατικών µοντέλων λόγω των 
τεχνολογικών αλλαγών και της ψηφιοποίησης, αλλά και 
οι νέες µορφές απασχόλησης. Συνθήκες ιδιαίτερες, 
που καταδεικνύουν διεθνώς την αυξανόµενη σηµασία 
που έχει η επιχειρηµατική δικτύωση και µεγέθυνση σε 
συνδυασµό µε την ψηφιακή ωρίµανση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων σε όλα τα πεδία» συµπλήρωσε.

Τέλος, συνεχάρη το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Αθηνών και για τα ειδικά τιµητικά βραβεία που αφορούν 
την αριστεία, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, 
τη συµβολή στην ανάπτυξη της οικονοµίας καθώς 
φανερώνουν την κοινωνική µέριµνα και ευαισθησία 
του επιχειρηµατικού κόσµου.



Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ: «ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΟΥΝ»

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
ευχαρίστησε θερµά την Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, για 
την ιδιαίτερα τιµητική παρουσία της στην εκδήλωση, 
αλλά και την υποστήριξή της στο επιχειρείν. Έκανε, 
ακόµη, ειδική αναφορά στην Φώφη Γεννηµατά, την οποία 
είχε την τύχη, όπως είπε, να γνωρίζει από τα φοιτητικά 
του χρόνια, τονίζοντας: «η απώλειά της φτώχυνε την 
Ελλάδα. Ας κρατήσουµε, όµως, τη φωτεινή κληρονοµιά 
που µας άφησε µε την παρουσία της και µε τις αξίες 
που χαρακτήρισαν την πορεία της: τη γενναιότητα, την 
αξιοπρέπεια, το ήθος, την ακεραιότητα, την ενσυναίσθηση». 
Αναφερόµενος στην πορεία της οικονοµίας και την 
επιχειρηµατικότητα ο κ. Χατζηθεοδοσίου σηµείωσε 
«είναι καιρός να δούµε κατάµατα τις παθογένειες και τα 
προβλήµατα, που πρέπει ακόµη να αντιµετωπίσουµε. Να 
πάρουµε γενναίες αποφάσεις, για να διορθώσουµε και όχι 
να κουκουλώσουµε τις αδυναµίες µας. Να επενδύσουµε 
σε σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες. Σε νέες γνώσεις 
και δεξιότητες. Να βρεθούµε στην πρωτοπορία και όχι στο 
περιθώριο της ψηφιακής και της πράσινης ανάπτυξης». 

Σε αυτή την προσπάθεια, όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις 
µπορούν και πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και η 
επιµελητηριακή κοινότητα εργάζεται µε αυτό το στόχο 
προτείνοντας και ζητώντας από την Πολιτεία «µέτρα 
στήριξης των επιχειρήσεων, απέναντι σε φλέγοντα, 
άµεσα προβλήµατα όπως είναι οι ανατιµήσεις στην 
ενέργεια, η έλλειψη ρευστότητας και η συσσώρευση 
χρέους, εξαιτίας της πανδηµίας». 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Τα βραβεία απένειµαν, κατά σειρά, ο Υπουργός 
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, Κωνσταντίνος 
Τσιάρας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, Χάρης 
Μαµουλάκης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο εκπρόσωπος της 
Ν∆, βουλευτής, Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός Υγείας, 
Ζωή Ράπτη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, 
ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης και η 
ευρωβουλευτής της Ν∆, Ελίζα Βόζεµπεργκ. Παρέστησαν 
επίσης ο βουλευτής της Ν∆, ∆ιονύσης Χατζηδάκης, και 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη. Τιµητικές 

διακρίσεις, συνοδευτικές των βραβείων, απένειµαν τα µέλη 
της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. και συγκεκριµένα ο 
Πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι Αντιπρόεδροι Νίκος 
Γρέντζελος, Νίκος Κογιουµτσής και Ηλίας Μάνδρος, ο 
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτρης Γαβαλάκης, ο Οικονοµικός 
Επόπτης Παναγιώτης Παντελής, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Γιώργος Ζηκόπουλος, ο 
Υπεύθυνος Συµβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
Γιάννης Βαφειαδάκης και το µέλος της ∆Ε και Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Από την επιµελητηριακή κοινότητα παρέστησαν ο 
Γενικός Γραµµατέας της K.E.E.E. και Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Βοιωτίας, Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 
Ιωάννης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, 
ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά, 
Γιώργος Παπαµανώλης – Ντόζας, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Πρέβεζας, Ιωάννης Μπουρής, ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης 
Τσιχριτζής, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κορινθίας, 
Παναγιώτης Πιτσάκης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Ιωαννίνων, ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής, ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Λακωνίας, Γιάννης Παναρίτης, ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Λευκάδας, Σωτήρης Σκιαδαρέσης, 
ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, Ευάγγελος 
Ξυγκώρος και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας, 
Αθανάσιος Κυρίτσης, καθώς και ο Α’ Αντιπρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Κέρκυρας, Στέφανος Μέξας, και το Μέλος 
∆.Σ. του Επιµελητηρίου Κέρκυρας, Σπυρίδων Σπαής, και 
ο Υπεύθυνος Συµβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
του Επιµελητηρίου Χανίων και Γενικός Γραµµατέας ΠΟΑ∆, 
∆ηµήτρης Μουντάκης.  Από τους κοινωνικούς εταίρους 
και τους επιχειρηµατικούς φορείς παραβρέθηκαν οι 
Πρόεδροι Γιώργος Καββαθάς από τη ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος 
Καρανίκας από την ΕΣΕΕ και Σταύρος Καφούνης από 
τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών.

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι ακόλουθες 
επιχειρήσεις:

Ειδικά τιµητικά βραβεία απονεµήθηκαν στην Καθηγήτρια 
Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κυρία Αναστασία Κοτανίδου, 
για τη σηµαντική συνεισφορά της στη µάχη κατά του 
κορονοϊού, στον πρωτοετή φοιτητή ∆ηµήτρη Καρακώστα, 
και στους κ.κ. Ευάγγελο Ξυγκώρο και Γιάννη Τρουπή, οι 
οποίοι αν και Πρόεδροι των επιµελητηρίων Μεσσηνίας 
και Αρκαδίας, τιµήθηκαν για την προσφορά τους στην 
οινοποιία και την επιχειρηµατικότητα. Την εκδήλωση, 
στην οποία ελήφθησαν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα 
προστασίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού, 
παρουσίασαν οι δηµοσιόγραφοι Μαριλένα Γεραντώνη 
και Νίκος Υποφάντης.

• NAVY & GREEN - Κατηγορία 
βράβευσης: Συνεργατικότητα σε 
περίοδο κρίσης V

• SQUARED DEVELOPMENT - Κατηγορία 
βράβευσης: Συνεισφορά στην Εθνική 
Οικονομία 

• GIZELIS ROBOTICS - Κατηγορία 
βράβευσης: Πρότυπες Εξαγωγές 

• ROBINSON SHOES - Κατηγορία 
βράβευσης: Ψηφιακή Ανάπτυξη 

• 12 GODS - Κατηγορία βράβευσης: 
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

• IOANNA KOURBELA - Κατηγορία 
Βράβευσης: Οικογενειακή Επιχείρηση 

• NVISIONIST - Κατηγορία Βράβευσης: 
Καινοτομία & Νέα Προϊόντα 

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ - Κατηγορία 
βράβευσης: Ανάπτυξη στον χρόνο 

• LINE UP DESIGN - Κατηγορία 
Βράβευσης: Επιχειρηματικότητα και 
Εξωστρέφεια



134 ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ,
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΠρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου παρέστη στην 
εκδήλωση απονοµής Βραβείων 
Επιχειρηµατικότητας 2021, που 

διοργάνωσε το Επιµελητήριο Πιερίας, στις 10 Σεπτεµβρίου. 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είχε, µάλιστα, την χαρά και την 
τιµή να απονείµει ένα από τα βραβεία που δόθηκαν σε 
28 εµβληµατικές επιχειρήσεις του νοµού. Στη διάρκεια 
της λαµπερής βραδιάς, βραβεύθηκαν επιχειρήσεις 
που καινοτοµούν, που επενδύουν και αναπτύσσονται, 
που εξάγουν τα προϊόντα τους κάνοντας, µέσω αυτών, 
γνωστή την Πιερία σε όλο τον κόσµο, που αξιοποιούν 
την ψηφιακή τεχνολογία, που διατηρούν ή και αυξάνουν 
τις θέσεις εργασίας. Επιχειρήσεις που αντέχουν στο 
χρόνο περνώντας από γενιά σε γενιά. Βραβεύθηκε το 
όραµα, η προσπάθεια και η δηµιουργικότητα ανθρώπων, 
οικογενειών, συνεργατών που, παρά τις αντίξοες συνθήκες 
για το επιχειρείν στην Ελλάδα της κρίσης, έθεσαν υψηλούς 
στόχους και τους πέτυχαν.

Στα Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2021, τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµµατέας 
Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Σωτήρης 
Αναγνωστόπουλος. Την εκδήλωση τίµησαν επίσης µε την 
παρουσία τους ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο 
υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, 

η ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Μαρία Σπυράκη, 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου καθώς και ο πρόεδρος της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Γιώργος Καββαθάς. Παραβρέθηκαν επίσης, 
µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Πέλλας Ιορδάνης Τσώτσος, ο πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος, ο πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου ∆ράµας Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Λάρισας Σωτήρης Γιαννακόπουλος, 
ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος 
Τοψίδης, ο Α’ αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης και Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ∆ηµήτρης 
Βαργιάµης, Α’ αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηµαθίας 
Στέφανος Αποστολίδης, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 
Θωµάς Αλγιανάκογλου, ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΚΕΠΑ 
Σπύρος Σκοτίδας, ο Φοροτεχνικός και Οικονοµικός Επόπτης 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών Παναγιώτης Παντελής 
και η Βασιλική Νάκου, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το “παρών” έδωσαν ακόµη οι τρεις βουλευτές της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-
Παπαδηµητρίου και Σάββας Χιονίδης, ο δήµαρχος Κατερίνης 
Κώστας Κουκοδήµος, ο δήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου Βαγγέλης 
Γερολιόλιος, ο δήµαρχος Πύδνας-Κολινδρού Αναστάσιος 
Μανώλας, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου 
καθώς και εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας. Επίσης 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ψηφιακό 
µήνυµα του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη 
και του ευρωβουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας Βαγγέλη 
Μεϊµαράκη. Την εκδήλωση παρουσίασαν µε το δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο οι δηµοσιογράφοι Νίκος Υποφάντης και 
Μαρία Σαµολαδά τους οποίους στο τέλος της βραδιάς 
βράβευσε το Επιµελητήριο για τη συµβολή τους στην 
τουριστική προβολή της Πιερία. Επίσης το Επιµελητήριο 
απένειµε δύο ειδικά βραβεία:

1. Στον πρόεδρο του Σ.Ε.Β.Ε Γιώργο Κωνσταντόπουλο για 
την προσφορά του στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των πιερικών επιχειρήσεων, υπενθυµίζοντας την 
έµπρακτη στήριξή του στη δηµιουργία του Οδηγού 
Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων, µια πρωτοβουλία 
του Επιµελητηρίου Πιερίας.

2. Στη Νένα Μεϊµάρη εις µνήµην του πολύτιµου 
συνεργάτη του Επιµελητηρίου Ιγνάτιου Μεϊµάρη 
που “έφυγε” πρόωρα.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν: 
κατηγορία: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
• ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
• ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ 
• Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε (ΝΕΡΑ “ΔΙΟΣ”) 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
• OLYMPIA ELECTRONICS 
• ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
• ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 
• ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 
• GINOX ALEX-ABEE 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• HOMEMARKT 
• ΦΥΣΙΩ 
• FYLLIANA 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 
• ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ “ΑΓΙΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΔΟΧΗ 
• ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α.Ε 
• ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-LEONIDIS TOOLS&PLAS-

TICS 
• ΆΡΗΣ ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 
• ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΟΜΠΟΤΗ 
• ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ TRAVEL-ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 
• ΛΙΑΓΚΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
• ΝΙΣΣΟΥ-ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
• ILTA MEDICAL -ΗΛΙΑΣ ΤΑΠΡΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ” 
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LITO στην Πλάκα Λιτοχώρου-

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΙΝΑ 
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΡΤΩ στο Λιτόχωρο-ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 

ΚΑΚΚΑΛΟΣ



170 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή 
πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις 
στο πλαίσιο του εορτασµού των 
170 χρόνων από την ίδρυση του 

Επιµελητηρίου Κέρκυρας την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 
30 Οκτωβρίου 2021. 

Τις εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους ο 
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας και ∆ιαποντίων 
Νήσων κ. Νεκτάριος, ο Σεβασµιότατος καθολικός 
Αρχιεπίσκοπος-Μητροπολίτης Κερκύρας, Κεφαλληνίας 
και Ζακύνθου κ. Γεώργιος, ο Γενικός Γραµµατέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μ. Σταυριανουδάκης, ο 
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων κ. 
Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο Βουλευτής της Κέρκυρας κ. Στ. 
Γκίκας, οι Αντιπεριφερειάρχες της ΠΕ Κέρκυρας κ. 
Κων. Ζορµπάς, Εµ. Ορφανουδάκης, Σπ. Ιωάννου και Μ. 
Ανδρίωτη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Ν. Μουζακίτης η 
∆ήµαρχος της Κεντρικής Κέρκυρας κα Μερ. Υδραίου, 
ο ∆ήµαρχος Βορρά κ. Γ. Μαχειµάρης, ο ∆ήµαρχος 
Νότιας Κέρκυρας κ. Κ. Λέσσης, πλήθος Προέδρων και 
εκπροσώπων από τα Επιµελητήρια όλης της Χώρας, 
εκπρόσωποι φορέων και οργανισµών, καθώς και 
εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελµατικών φορέων 
της Κέρκυρας.  Τις εκδηλώσεις άνοιξε η διευρυµένη 
συνεδρίαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής 

Ένωσης Επιµελητηρίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
το Σάββατο 30/10/2021 στο Επιµελητήριο Κέρκυρας 
υπό την προεδρία του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία 
πολλών Προέδρων και εκπροσώπων Επιµελητηρίων. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στην τοποθέτηση του εξήρε 
την πολυετή προσφορά του Επιµελητηρίου Κέρκυρας 
στον τόπο και στις επιχειρήσεις και συνεχάρη τον 
Πρόεδρο του Επιµελητηρίου, κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, 
για  την διαχρονική προσπάθεια ανάληψης δράσεων 
ενίσχυσης και τόνωσης της τοπικής οικονοµικής 
δραστηριότητας. Τα κύρια θέµατα που ανέπτυξαν 
οι δύο πρόεδροι της K.E.E.E. και του Επιµελητηρίου 
Κέρκυρας, αντίστοιχα, ήταν τα εξής:

1. Αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονοµίας 
–Παραγωγικές επενδύσεις και εξωστρέφεια

2. Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ενίσχυσης 
επιχειρηµατικότητας - Έµπρακτη στήριξη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των 
προέδρων και των εκπροσώπων των  πλέον των 
τριανταπέντε Επιµελητηρίων που συµµετείχαν στη 
συνεδρίαση.  Η συνεδρίαση έκλεισε µε την πανηγυρική 
υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης µεταξύ 
του Επιµελητηρίου Κέρκυρας και του Επιµελητηρίου 

Εύβοιας, οι δεσµοί των οποίων ενισχύθηκαν µετά την 
οικονοµική στήριξη που παρείχε το Επιµελητηρίου 
Κέρκυρας για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της 
Εύβοιας. Η αδελφοποίηση των δύο Επιµελητηρίων θα 
αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την περαιτέρω 
ενδυνάµωση των εµπορικών-επιχειρηµατικών σχέσεων 
των µελών των δύο Επιµελητηρίων, εδραιώνοντας έναν 
δεσµό συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
των δύο περιοχών.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε την παράθεση του 
επίσηµου δείπνου µε την ευγενική παρουσία της 
Φιλαρµονικής Ένωσης Κέρκυρας «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ».



136 ΓΕΓΟΝΟΤΑ

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μ ε µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από 
το Επιµελητήριο Χαλκιδικής η εκδήλωση 
Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2021 στις 
9 Σεπτεµβρίου 2021 στο ξενοδοχείο 

Pomegranate, στη Νέα Ποτίδαια, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σε µια εκδήλωση υψηλού κύρους και µε αφορµή 
τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του Επιµελητηρίου, 
βραβεύτηκαν 21 επιχειρήσεις της Χαλκιδικής από τους 
τέσσερις τοµείς δράσης του, το Εµπορικό, Μεταποιητικό, 
Τουριστικό, Υπηρεσιών. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες 
βραβείων: Καινοτοµίας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Έρευνας, Περιβάλλοντος & Πράσινης Ανάπτυξης και 
Μακροβιότερης Επιχείρησης. 

Όπως τόνισε στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου κ. Ιωάννης Κουφίδης, ευχή είναι, 
η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει θεσµό, ώστε να 
ενισχυθεί αφενός η ευγενής επιχειρηµατική άµιλλα, 
αλλά και να αναδειχθούν αξίες και αρετές πέρα από 
τους οικονοµικούς δείκτες.

Χαιρετισµό έκανε και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο 
οποίος αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου 
Χαλκιδικής για τη διοργάνωση, αναφέρθηκε στην 
σηµασία των βραβεύσεων επιχειρήσεων. «Πίσω από 
κάθε κατηγορία βραβείων, πίσω από κάθε διάκριση, 
υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν επιχειρηµατίες και 
εργαζόµενοι που βάζουν τον πήχη ψηλά. Άνθρωποι που 
δίνουν καθηµερινά τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτό 
που κάνουν. Άνθρωποι µε ταλέντο και ψυχή. Άνθρωποι 
που µαζί καταφέρνουν να ξεπερνούν δυσκολίες και να 
πετυχαίνουν φιλόδοξους στόχους. Οι δικές τους ιστορίες, 
αλλά και οι ιστορίες χιλιάδων άλλων επιχειρήσεων – 
στη Χαλκιδική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα – είναι 

πηγή έµπνευσης και αισιοδοξίας για όλους µας. Γιατί 
επιβεβαιώνουν ότι η υγιής επιχειρηµατικότητα µπορεί και 
πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναµη, για να πάει αυτός ο 
τόπος µπροστά. Μετά από µια δύσκολη δεκαετία, η χώρα 
διψά για ανάπτυξη. Όµως, όχι οποιαδήποτε ανάπτυξη. Η 
ανάπτυξη που θέλουµε χρειάζεται να έχει δυναµισµό, 
αλλά και διάρκεια. Και για να έχει διάρκεια θα πρέπει 
να στηρίζεται σε γερές βάσεις και όχι στον αέρα. 
Για να έχει διάρκεια, θα πρέπει να είναι δίκαιη και 

συνεκτική.  Να δηµιουργεί οφέλη και ευκαιρίες για 
τους πολλούς και όχι για τους λίγους», ανέφερε µεταξύ 
άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου. Βραβεύτηκαν επίσης 
τιµής ένεκεν, όλοι οι προηγούµενοι Πρόεδροι του 
Επιµελητηρίου κ.κ. Συµεωνίδης Ιωάννης, Βερροιώτης 
Αντώνιος και Γκιλής Γεώργιος για την συνεισφορά τους, 
καθώς και το πρώην µέλος ∆.Σ. κυρία Στέλλα Μπαλάση. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε µε την αιγίδα των Υπουργείων 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών, Οικονοµικών, 
Τουρισµού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
ενώ αποτελούσε µέρος των παράλληλων εκδηλώσεων 
της 85ης ∆ΕΘ.

Στην άριστα οργανωµένη εκδήλωση απεύθυναν επίσης 
χαιρετισµούς ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης και ο ευρωβουλευτής κ. Βαγγέλης 
Μεϊµαράκης, ενώ παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. 
Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Αρµόδια για θέµατα 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής αγωγής κυρία Ζέττα Μακρή, ο ευρωβουλευτής 
κ. Στέλιος Κυµπουρόπουλος, οι βουλευτές κ.κ 
Καράογλου, Πάνας, Κούβελας, ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 
αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Γιώργος, Χαριστέας, Πατουλίδου, 
οι ∆ήµαρχοι της Χαλκιδικής, ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ κ. 
Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδροι Επιµελητηρίων από όλη 
την Ελλάδα και φυσικά εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού 
κόσµου της Χαλκιδικής.

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δηµοσιογράφοι Μαρία 
Σαµολαδά και Νίκος Υποφάντης.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ:

1. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - COMTECH

2. ΜΠΑΛ∆ΕΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - MELIMNOS

3. ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- NMAKFITNESS

4. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - UBIFARM

5. KMPMAGROVISIONIKE - DOMAINEAGROVISION

6.  ΧΟΥΤΑΣ - ΜΑΡ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 

Α.Ε.- ATHOSOLIVE Α.E., ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ ΕΠΕ, ΖΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ - 

GOLDENTREE

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΩΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

8. ΚΑΛΑΝ∆ΑΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9. ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10. ΑΦΟΙ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε. – ΣΠΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ

11. ΜΠΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΣΜΑ, 

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

12. ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- METRON,

13. ∆ΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14. ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -PASSIONFORESTHONEY

15. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΜΕΛΙ ΓΕΩΡΓΑΚΑ,

16. ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ, HALKIDIK-

ITRAVELPROSERVICES –TRAVELPROIKE



ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΟΠρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος,   Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, παραβρέθηκε στην 
εκδήλωση για τη συµπλήρωση των 

100 χρόνων λειτουργίας του Επιµελητηρίου Έβρου, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, την 
Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
συνεχάρη τη ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου Έβρου και 
ειδικότερα τον Πρόεδρο, Χριστόδουλο Τοψίδη, για την 
εξαιρετική τους δουλειά. Επίσης έκανε λόγο για τα  
πλεονεκτήµατα που διαθέτει ο τόπος, όπως την καίρια 
γεωγραφική θέση, την  πλούσια τοπική ιστορία και 
παράδοση, τα οποία όπως δήλωσε, µε τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, µπορούν να γίνουν µοχλός βιώσιµης και 
συνεκτικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τον Έβρο σε 
περιφερειακό κόµβο ενέργειας, εµπορίου και µεταφορών.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι η K.E.E.E., θα συνεχίσει 
να στηρίζει την καθηµερινότητα και τους στόχους κάθε 
µικροµεσαίας επιχείρησης, να διευκολύνει τη δικτύωση 
και τις συνέργειες, σε περιφερειακό, εθνικό, αλλά και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι 
επιχειρήσεις σήµερα µας χρειάζονται περισσότερο από 
ποτέ. Και να είστε βέβαιοι ότι θα είµαστε στο πλευρό τους».

Επιπλέον ο Πρόεδρος της K.E.E.E. δήλωσε ότι: «Θα 
συνεχίσουµε να διεκδικούµε γενναία και στοχευµένα 
µέτρα. Μέτρα για να προλάβουµε νέες καταστροφές 
από πληµµύρες το χειµώνα. Μέτρα, για να µπορέσουν 
οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, µέχρι να 
επανέλθει µια στοιχειώδης κανονικότητα. Αυτό που 
ζητάµε από την Πολιτεία – πέρα από τις άµεσες δράσεις 
– είναι να εφαρµόσει και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για 
την επόµενη µέρα. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
των πληγεισών περιοχών, ώστε οι άνθρωποι να µπορέσουν 

να παραµείνουν στον τόπο τους. Να ξαναφτιάξουν τις 
δουλειές και τις ζωές τους εκεί, χωρίς να χρειαστεί 
να φύγουν για αναζήτηση εργασίας αλλού».

Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφερόµενος στις άµεσες 
λύσεις που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα 
των ελληνικών επιχειρήσεων, έκανε λόγο για κούρεµα 
του ιδιωτικού χρέους, διάθεση πόρων από το ΕΣΠΑ και το 
Ταµείο Ανάκαµψης, µε ειδικά σχεδιασµένα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά 
και στήριξη ψηφιακών επενδύσεων. Στην εκδήλωση 
έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος 
Καββαθάς, θεσµικοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 
(οι βουλευτές Έβρου της Νέας ∆ηµοκρατίας Αναστάσιος 
∆ηµοσχάκης και Σταύρος Κελέτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου ∆ηµήτρης Πέτροβιτς, οι τέσσερις δήµαρχοι του 
ηπειρωτικού Έβρου και εκπρόσωπος του δηµάρχου 
Σαµοθράκης, ο Πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος 
Αλεξανδρούπολης και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Οργανισµού, εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας κ.α.).

Από πλευράς Επιµελητηρίων παρέστησαν: 

• Ηλίας Χατζηχριστοδούλου – Αντιπρόεδρος K.E.E.E. 
και Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας

• Ιορδάνης Τσώτσος – Αντιπρόεδρος K.E.E.E. και 
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πέλλας

• Στέφανος Γεωργιάδης – Υπεύθυνος Εξωστρέφειας 
και ∆ιεθνών Σχέσεων της K.E.E.E. και Πρόεδρος 
Επιµελητηρίου ∆ράµας

• Αναστάσιος Καπνοπώλης – Πρόεδρος Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης

• ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου – Πρόεδρος Επιµελητηρίου 
Ιωαννίνων

• Ιωάννης Παπουτσής – Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου 
Σερρών

• Αντώνης Γραβάνης – Πρόεδρος Επαγγελµατικού και 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης

• Νίκος Αγγελίδης – Πρόεδρος Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ροδόπης

• Παντελής Λεγάτος – Πρόεδρος Επιµελητηρίου Χίου
• Νικόλαος Γρέντεζελος – Αντιπρόεδρος Επαγγελµατικού 

Επιµελητηρίου Αθηνών
• Στέφανος Μέξας – Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου 

Κέρκυρας
• Στυλιανός Μακρής – Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου 

Φθιώτιδας
• Ιωάννης Παπουτσής – Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου 

Σερρών
• Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη – Εκπρόσωπος 

Επιµελητηρίου Ξάνθης
• Βασίλης Βασιλείου- ΓΓ Επιµελητηρίου Ιωαννίνων

Επίσης, παραβρέθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Επιµελητηρίου, νυν και παλαιότεροι 
εργαζόµενοι, µέλη παλαιότερων διοικήσεων, 
επιχειρηµατίες της περιοχής, ενώ ιδιαίτερης σηµασίας 
ήταν οι παρουσίες των τριών εν ζωή πρώην προέδρων 
του Επιµελητηρίου: του Χριστόδουλου Χαµπούρη, του 
Νίκου ∆αστερίδη και του Λεωνίδα Κίτσιου.



ΈΤΉΣΙΑ ΈΚΘΈΣΉ 

ΙΜΈ ΓΣΈΒΈΈ:

«Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Με επιτυχία παρουσιάστηκε, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, η Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Ο αντίκτυπος της πανδημίας 
στις επιχειρήσεις», παρουσία του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά σε υβριδική μορφή συνδυάζοντας την δια 
ζώσης αλλά και την διαδικτυακή παρακολούθηση, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων 
από 250 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων, 
της αντιπολίτευσης, της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, 
της επιστημονικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Τοποθετήσεις-παρεμβάσεις, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έκαναν ο πρόεδρος του ΙΜΕ και 
της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Διονύσης Γράβαρης, 
οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κκ. Χρ. Σταϊκούρας και Άδωνις 
Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης και τομεάρχης Ανάπτυξης του Σύριζα-Προοδευτική 
Συμμαχία κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, 
ο εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25 κ. Κρίτων Αρσένης και ο Υποδιοικητής της ΤτΕ κ. Θόδωρος Πελαγίδης.





140 ΕΡΕΥΝΕΣ

Την Ετήσια Έκθεση 2021 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Ο 
αντίκτυπος της πανδηµίας στις επιχειρήσεις» 
παρουσίασαν τα επιστηµονικά στελέχη του 
ΙΜΕ -ΓΣΕΒΕΕ και εκ των συγγραφέων της 

‘Εκθεσης κκ. ∆ηµήτρης Γιακούλας, Λεωνίδας Βατικιώτης 
και Γιώργος Θανόπουλος.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος 
Καββαθάς «οι τελευταίοι 20 µήνες αποτέλεσαν µια 
περίοδο πρωτοφανών δυσχερειών για την παγκόσµια 
οικονοµία και τη διεθνή κοινότητα. Είναι πλέον 
ευκρινές ότι η πανδηµία είχε δραµατικές επιπτώσεις 
σε υγειονοµικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, 
επηρεάζοντας αρνητικά την κοινωνικο-οικονοµική 
δραστηριότητα διεθνώς, σε όρους δηµόσιας 
υγείας, διαθέσιµου εισοδήµατος, θέσεων εργασίας, 
επενδυτικής δραστηριότητας, επιχειρηµατικής 
λειτουργίας και βιωσιµότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
µικρές επιχειρήσεις κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν 
σηµαντικές προκλήσεις και αιφνίδιους περιορισµούς, 
λειτουργώντας σε ένα ιδιότυπο «καθεστώς απαγόρευσης 
λειτουργίας» (lockdown) καθώς και σε ένα περιβάλλον 
ραγδαίου περιορισµού της ζήτησης, σε συνδυασµό µε 
µια συνθήκη διαταραχής των διεθνών εφοδιαστικών 
αλυσίδων. Παράλληλα, η πανδηµία έχει επιφέρει, καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, ισχυρό πλήγµα σε µια σειρά από 

κλάδους και τοµείς από την εστίαση και τον τουρισµό 
έως το εµπόριο, τις υπηρεσίες και τη µεταποίηση. 
Ιδιαίτερα οι µικρές επιχειρήσεις καλούνται εν µέσω της 
πανδηµίας να αντιµετωπίσουν ένα πολυεπίπεδο σύνολο 
εµποδίων εντός ενός παρατεταµένου υγειονοµικού 
προβλήµατος και µιας οικονοµικής διαταραχής µε 
βαθύ και επεκτεινόµενο χρονικό ορίζοντα. Υπό το 
πρίσµα αυτό, η Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2021 
επιχειρεί να αναδείξει τις σηµαντικότερες τάσεις σε 
επίπεδο οικονοµικού περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις 
της πανδηµίας σε όρους οικονοµίας και µικρών 
επιχειρήσεων καθώς και τις δοµικές αλλαγές που 
προκάλεσε η υγειονοµικο-οικονοµική κρίση στην 
ελληνική οικονοµία».

Η ΦΕΤΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ:

Στο πρώτο µέρος επιχειρείται µια κατά το δυνατό 
αναλυτική και συστηµατική αποτύπωση του ευρύτερου 
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος µε την καταγραφή της 
πορείας σηµαντικών οικονοµικών µεγεθών.

Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται αρχικά το 
µικροοικονοµικό περιβάλλον έχοντας ως πεδίο εστίασης 
τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης και των 
υφεσιακών της συνεπειών στην κλαδική διάρθρωση 

της ελληνικής οικονοµίας µε βάση τα διαρθρωτικά 
στοιχεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητα. 
Στη συνέχεια συστηµατοποιούνται και συνοψίζονται 
τα ευρήµατα των τακτικών Ερευνών Κλίµατος του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και έκτακτων ερευνών που 
διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Ειδικότερα, 
παρουσιάζονται τα ευρήµατα εκείνα που προκύπτουν 
από τις Έρευνες Κλίµατος και των έκτακτων ερευνών 
των δύο τελευταίων ετών αποτυπώνοντας τη δυσµενή 
πορεία βασικών δεικτών για τις µικρές επιχειρήσεις, 
όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η ρευστότητα, 
η επενδυτική δραστηριότητα και η βιωσιµότητα.

Στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται ο απολογισµός και δίνονται 
προτάσεις πολιτικής σε σχέση µε την ενδυνάµωση του 
ρόλου των ΜµΕ και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«Παρεµβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηµατική 
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού 
και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων» µε κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία 2014-2020».



Η ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EYDAPP 
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω, ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ!

Ηπροβολή και η απευθείας πληρωµή των 

λογαριασµών, από το EYDAPP, γίνεται 

πλέον µία εύκολη υπόθεση. Τώρα, µε 

την προσθήκη της λειτουργίας barcode 

scanning, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν 

τον αριθµό παραστατικού τους, ώστε να προχωρήσουν σε 

πληρωµή. ∆ιαφορετικά µέσα από τη “σύνδεση χρήστη” και 

τις παροχές, δίνεται η επιλογή αποθήκευσης των στοιχείων 

τους, username και password, και σύνδεσης µε αυτά, για 

να αποκτήσουν πρόσβαση είτε στο λογαριασµό τους, είτε 

σε όλες τους τις παροχές.

Ακόµη, στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών 

και ικανοποίησης των αιτηµάτων των πελατών, οι τρόποι 

πληρωµής εµπλουτίστηκαν µε τη ∆ΙΑΣ - ∆ιατραπεζικά 

Συστήµατα. Έτσι, οι χρήστες έχουν πια την επιλογή να 

εξοφλήσουν το λογαριασµό τους ή τη δόση του διακανονισµού 

τους µε Χρεωστική, Πιστωτική ή Προπληρωµένη Κάρτα, 

χωρίς να αποµακρύνονται από το ασφαλές περιβάλλον 

της εφαρµογής EYDAPP.

Η υπηρεσία eBanking εξακολουθεί να ισχύει, µέσω των 

συνεργαζόµενων Τράπεζων της ΕΥ∆ΑΠ, ενώ για την επόµενη 

έκδοση της εφαρµογής, έχει ήδη προγραµµατιστεί να 

προστεθεί η µερική καταβολή.

Μέσα από το νέο EYDAPP, οι χρήστες συνεχίζουν να έχουν 

στα χέρια τους µία από τις δηµοφιλέστερες υπηρεσίες, 

αυτή της δήλωσης βλάβης, για βλάβες εντός Αττικής, 

µε δυνατότητα αποστολής απ’ όπου κι αν βρίσκονται, 

δηλώνοντας τοποθεσία του προβλήµατος µέσω Goog-

le Maps και στέλνοντας, προαιρετικά, µία φωτογραφία 

σχετική µε τη δήλωσή τους.

Στη συνέχεια, βρίσκουν την υποβληθείσα δήλωση στο 

email τους, αλλά και στη νέα υπηρεσία ιστορικού, απ’ όπου 

υπάρχει η δυνατότητα επανα-υποβολής της, µε το πάτηµα 

ενός κουµπιού, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει επιλυθεί.

Επιπλέον, µέσα από το EYDAPP, οι χρήστες έχουν 24/7 Live 

ενηµερώσεις για τις διακοπές υδροδότησης, µπορούν να 

επικοινωνούν απευθείας τηλεφωνικά µε τις 24ώρες γραµµές 

1022 και 2102144444 ή µέσω email στο 1022@eydap.gr 

καθώς µπορούν να εντοπίζουν το πλησιέστερο σε αυτούς 

Ταµείο ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΥ∆ΑΠ, µέσω GPS.

Τώρα, το EYDAPP διατίθεται και στα Αγγλικά. Οι χρήστες, 

στο πρώτο άνοιγµα της εφαρµογής, επιλέγουν τη γλώσσα 

προτίµησής τους, ανάµεσα σε Ελληνικά και Αγγλικά και 

στη συνέχεια κατευθύνονται στις νέες διαδραστικές 

οδηγίες. Μέσω της χρήσης του νέου burger menu, δίνεται 

η δυνατότητα στους χρήστες να ξανά αλλάξουν τη γλώσσα 

προτίµησης, να ανατρέξουν στις οδηγίες, οποιαδήποτε 

στιγµή, όπως επίσης και να συνδεθούν (login) ή να 

αποσυνδεθούν (logout) από τα στοιχεία τους.

Τέλος, στο εξής, το EYDAPP καθώς και το minisite της εφαρµογής 

eydapp.gr ή eydapp.com, πληρούν τις προδιαγραφές για Άτοµα 

Με Ειδικές Ανάγκες, όπως ορίζονται από τις οδηγίες προτύπου 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. σε Level AΑ. 

Οι συγκεκριµένες οδηγίες προσβασιµότητας, χαρακτηρίζουν 

την ιστοσελίδα και την εφαρµογή EYDAPP φιλική για ΑΜΕΑ, 

καλύπτοντας µια αρκετά µεγάλη θεµατολογία, προκειµένου 

να καταστεί ευκολότερο να περιηγηθούν στο περιεχόµενο 

και να κάνουν χρήση των λειτουργιών.

Οι χρήστες, iOS και Android, µπορούν να αποκτήσουν τις 

νέες προσθήκες και λειτουργίες του EYDAPP, κατεβάζοντας 

εκ νέου την εφαρµογή σε κινητά ή tablet. ∆ιαθέσιµη, 

δωρεάν, στο App Store και Google Play.

Μία νέα εµπειρία, 
έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν οι 
χρήστες του EYDAPP, 
µε τις πιο σύγχρονες 
λειτουργίες 
στην οθόνη τους, 
κατεβάζοντας 
εκ νέου 
την εφαρµογή
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 
«Ο αντίκτυπος της πανδηµίας στις επιχειρήσεις».

1. Η ελληνική οικονοµία µετά από µία σύντοµη πορεία 
ισχνής ανάκαµψης ξαναµπήκε σε έντονη ύφεση 
το 2020 η οποία ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη στην 
ΕΕ µετά της Ισπανίας.

2. Η ύφεση κορυφώθηκε στο 2ο τρίµηνο του 2020 
µετά το κλείσιµο της εστίασης και του λιανεµπορίου 
και συνεχίστηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω της 
απώλειας εθνικού εισοδήµατος από τον τουρισµό.

3. Οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν η συνιστώσα 
του ΑΕΠ που επλήγη περισσότερο σηµειώνοντας 
µείωση κατά 6,37%.

4. Οι καθαρές επενδύσεις που αναδείχθηκαν 
ως ο µεγάλος ασθενής κατά την περίοδο της 
οικονοµικής κρίσης συνέχισαν για δέκατο 
συνεχόµενο χρόνο να κυµαίνονται σε αρνητικό 
πρόσηµο. Η επανέναρξη της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας την τελευταία τριετία συγκρατεί την 
οικονοµία από ακόµα µεγαλύτερη αποεπένδυση.

5. Η ανεργία το 2020 στην Ελλάδα ανήλθε στο 16,3% 
συνεχίζοντας την πορεία αποκλιµάκωσης της, εν τούτοις, 
η Ελλάδα σήµερα είναι η χώρα µε την υψηλότερη 
ανεργία στην ΕΕ. Καταλυτικό ρόλο για τη συγκράτηση 
της ανεργίας έπαιξε η σύνδεση των µέτρων στήριξης 
µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

6. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, µετά από 
µία σύντοµη πορεία ισοσκελισµού σηµείωσε 
σηµαντική επιδείνωση λόγω της απώλειας εθνικού 
εισοδήµατος από τον τουρισµό.

7. Η αύξηση των ρευστών καταθέσεων συνεχίστηκε 
εντονότερα µέσα στο 2020. Εντούτοις παρατηρείται 
µία συστηµατική µείωση των µακροπρόθεσµων 
καταθέσεων, κυρίως ως αποτέλεσµα των 
µηδενικών επιτοκίων που προωθεί η ΕΚΤ τα 
τελευταία χρόνια.

8. Η αύξηση της χρηµατοδότησης το 2020 οφείλεται 
καθαρά στο γεγονός ότι τα µέτρα στήριξης 
πέρασαν µέσα από το τραπεζικό σύστηµα. Η 
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων εξακολουθεί 

να είναι κορυφαίο πρόβληµα ειδικά για τις µικρές 
επιχειρήσεις καθώς η πιστωτική επέκταση των 
τελευταίων ετών παραµένει αρνητική

9. Τον αποπληθωρισµό της τάξης του -1,2% που 
σηµειώθηκε το 2020 διαδέχθηκε έντονος 
πληθωρισµός από το 2 ο τρίµηνο του 2021. Ο 
πληθωρισµός αυτός δηµιουργείται τόσο από τη 
διακοπή των εφοδιαστικών αλυσίδων κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας όσο και από την αύξηση 
των διεθνών τιµών ενέργειας.

10. Το 2020 υπήρξε δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός 
µε το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης να 
φτάνει στο 9,73%. Η αύξηση των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων και η µείωση του ΑΕΠ οδήγησε στην 
εκτόξευση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης 

στο 205,6% το 2020.
11. Τα µέτρα αναγκαστικού κλεισίµατος επιχειρήσεων 

δηµιούργησαν ένα νέο διαχωρισµό στις ελληνικές 
επιχειρήσεις µεταξύ όσων προϋποθέτουν 
ανθρώπινη επαφή κι όσων δεν προϋποθέτουν.

12. Συγκρίνοντας το 2019 µε το 2021, στη βάση όσων 
στοιχείων υπάρχουν διαθέσιµα µέχρι τώρα για το 
2021, ο κανόνας θέλει το 2021 να είναι καλύτερο 
από το 2020 αλλά χειρότερο από το 2019.

13. Υπάρχουν ωστόσο δύο εξαιρέσεις. Πρώτον, 
κλάδοι που τα πήγαν καλύτερα και από το 2019 
και από το 2020, όπως το εµπόριο και δεύτερο, 
κλάδοι που τα πήγαν χειρότερα και από το 2019 
και από το 2020, όπως η ακίνητη περιουσία και 
η διασκέδαση.



Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

Στους µεγάλους χαµένους του 1ου κύµατος αναγκαστικού 
κλεισίµατος ο κλάδος καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων, 
τα καταλύµατα και η εστίαση. Στους κερδισµένους: 
καταστήµατα ειδών διατροφής, κατασκευές και βιοµηχανία. 
Σχετικά µε την έναρξη δραστηριοτήτων νέων επιχειρήσεων, 
οι 3 στις 4 είναι ατοµικές επιχειρήσεις, που σηµαίνει 
µικροί τζίροι ή οιωνεί µισθωτή εργασία.

Η πλειονότητα των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 
κατέγραψε σοβαρή µείωση του κύκλου εργασιών κατά 
τη διάρκεια της πανδηµίας.

Συγκεκριµένα:

α’ εξάµηνο 2020: 8 στις 10 επιχειρήσεις (80,6%), 
µε µεσοσταθµική µείωση του κύκλου εργασιών να 
διαµορφώνεται στο 46,4%

β΄ εξάµηνο2020: 7 στις 10 επιχειρήσεις (70,7%), µε 
µεσοσταθµική µείωση του κύκλου εργασιών 47,8%

α΄εξάµηνο 2021: πάνω από 1 στις 2 επιχειρήσεις (55%), 
µε µεσοσταθµική µείωση κύκλου εργασιών 41,4%

Το 2020 σε σύγκριση µε το 2019 συντελέστηκε πλήρης 
ανατροπή στη κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν 
ζηµιές (47,8% το 2020 έναντι 27,6% το 2019).

Υποδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν 
κέρδη (27,3% το 2020 από 55,2% το 2019).

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αυξήθηκαν σηµαντικά 
οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε σοβαρά 
προβλήµατα ρευστότητας.

Τα ποσοστά των επιχειρήσεων µε µηδενικά ταµειακά 
διαθέσιµα ήταν:

• 14,8% τον Ιούνιο του 2020
• 24,7% τον Φεβρουάριο του 2021
• 21,4% τον Ιούλιο του 2021

Τα µέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
µετρίασαν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδηµίας, ωστόσο 
δεν ήταν αρκετά για να αποκαταστήσουν τη ρευστότητα 
του συνόλου των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αυξήθηκαν οι µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις µε ληξιπρόθεσµες οφειλές.

Όπου εφαρµόστηκαν στοχευµένα µέτρα στήριξης οι 
οφειλές συγκρατήθηκαν.

Παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των υπερχρεωµένων 
επιχειρήσεων.

Τα µέτρα στήριξης απέτρεψαν τα µαζικά λουκέτα κατά 
τη διάρκεια της πανδηµίας.

Όµως, καθώς η οικονοµία επιστρέφει σε σχετικά οµαλές 
συνθήκες και τα µέτρα προστασίας αποσύρονται ο 
κίνδυνος εκδήλωσης εκτεταµένων λουκέτων παραµένει, 
ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που η κατάσταση 
τους επιδεινώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας.



H Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2021 επιχειρεί να αναδείξει τις σημαντικότερες τάσεις σε 
επίπεδο οικονομικού περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όρους οικονομίας 
και μικρών επιχειρήσεων καθώς και τις δομικές αλλαγές που προκάλεσε η υγειονομικο-
οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία».



Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 
παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο της 

ΓΣΕΒΕΕ, η Ετήσια ΄’ Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
με θέμα «Ο αντίκτυπος της πανδημίας 
στις επιχειρήσεις». Την εκδήλωση, η οποία 
συνδύαζε δια ζώσης και διαδικτυακή 
παρακολούθηση, παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες. 

Την έκθεση παρουσίασαν οι συγγραφείς της 
και επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ -ΓΣΕΒΕΕ, 
Δημήτρης Γιακούλας, Λεωνίδας Βατικιώτης 
και Γιώργος Θανόπουλος.

H Έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική 
οικονομία και το οικονομικό περιβάλλον 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις μικρές 
επιχειρήσεις. Διαρθρώνεται σε τρία μέρη ως 
εξής:

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια κατά 
το δυνατό αναλυτική και συστηματική 
αποτύπωση του ευρύτερου μακρο-
οικονομικού περιβάλλοντος με την 
καταγραφή της πορείας σημαντικών 
οικονομικών μεγεθών.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αρχικά 
το μικροοικονομικό περιβάλλον έχοντας 
ως πεδίο εστίασης τις επιπτώσεις 
της υγειονομικής κρίσης και των 
υφεσιακών της συνεπειών στην κλαδική 
διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 
με βάση τα διαρθρωτικά στοιχεία της 
επιχειρηματικής δραστηριότητα. Στη 
συνέχεια συστηματοποιούνται και 

συνοψίζονται τα ευρήματα των τακτικών 
Ερευνών Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς 
και έκτακτων ερευνών που διεξήγαγε κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα, 
παρουσιάζονται τα ευρήματα εκείνα που 
προκύπτουν από τις Έρευνες Κλίματος και 
των έκτακτων ερευνών των δύο τελευταίων 
ετών αποτυπώνοντας τη δυσμενή πορεία 
βασικών δεικτών για τις μικρές επιχειρήσεις, 
όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η 
ρευστότητα, η επενδυτική δραστηριότητα και 
η βιωσιμότητα.

Το τρίτο μέρος της Έκθεσης αποτελείται 
από μία σειρά κειμένων συνεργατών και 
φίλων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα οποία δίνονται 
προτάσεις πολιτικής σε σχέση με την 
ενδυνάμωση του ρόλου των ΜμΕ και την 
επανεκκίνηση της οικονομίας.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έκαναν 
παρεμβάσεις ο πρόεδρος του ΙΜΕ και της 
ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Διονύσης 
Γράβαρης, οι υπουργοί Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κκ. Χρ. 
Σταϊκούρας και Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
πρώην υπουργός Ανάπτυξης και τομεάρχης 
Ανάπτυξης του Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία 
κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, 
ο εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25 κ. Κρίτων 
Αρσένης, ο Υποδιοικητής της ΤτΕ κ. Θόδωρος 
Πελαγίδης και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γ. 
Χατζηθεοδοσίου.

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021



Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 
αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014–2020».

Μείωση του ΑΕΠ       
σε τρέχουσες τιμές

ΑΕΠ / Έντονη ύφεση

9,6%1
Σημειώθηκε 
αποπληθωρισμός

Εμφανίστηκε 
πληθωρισμός

Πληθωρισμός / 
Σημαντικές διακυμάνσεις

2020
2021

2 1,2%

3 πλεόνασμα

έλλειμμα

Δημοσιονομικός εκτροχιασμός 
της ελληνικής οικονομίας 

2019
2020

2,099 δισ. €

16,13 δισ. €
+
-

5
Πανδημία  αρνητική επίδραση   
στην κερδοφορία των επιχειρήσεων

2020
σχεδόν διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις 
που κατέγραψαν ζημιές

υπόδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις 
που κατέγραψαν κέρδη

+
-

4
Καταλύματα /  Θεαματική 
πτώση του κύκλου εργασιών 

2020
Τα καταλύματα έχασαν τα 2/3 
του κύκλου εργασιών του 2019

μειώση 66,77 %

6
Ευρεία χρήση μέτρων στήριξης από        
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

των επιχειρήσεων αξιολόγησε την επιστρεπτέα 
προκαταβολή ως το σημαντικότερο μέτρο στήριξης

των επιχειρήσεων αξιολόγησε την μείωση/απαλλαγή    
ως το σημαντικότερο μέτρο στήριξης

37,8 %
14,6 %

το

το



ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ  
ΤΗ ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ:
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ,  
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,  
ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ &  
ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η 
στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, η εξωστρέφεια, 
η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καινοτομία, ο 
επαναπατρισμός των ελληνικών λαμπρών μυαλών αλλά και η 
ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG- που αλλάζουν το τοπίο στο 

σύγχρονο επιχειρείν- αποτελούν βασικές προτεραιότητες για μία νέα Ελλάδα.

Η χώρα μας σήμερα, βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό momentum. Αποτελεί 
ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις, μέσα από την αναμόρφωση του 
οικονομικού της μοντέλου, καθώς και μιας σειράς από μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες πρέπει να συνεχισθούν, ώστε να πάψουν στρεβλώσεις ετών.

Η χώρα ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσει τα πολλά συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
και να αναδειχθεί σε Κόμβο Καινοτομίας, Έρευνας και Αριστείας, σε ένα νέο 
βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο με αυτάρκεια και επάρκεια πρώτων υλών, σε 
φιλόξενη δεξαμενή νεοφυούς επιχειρηματικότητας και νέων ερευνητών, 
που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε στέγη ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, 
βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών, σε ένα οικοσύστημα πράσινου και 
ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ως άνθρωπος της βιομηχανίας, εκτιμώ ότι το μεγάλο στοίχημα της 
επανεκκίνησης της οικονομίας, πρέπει να είναι η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας- εκατομμύρια εκ των οποίων χάθηκαν τα δύο 
τελευταία χρόνια-  και η στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με 
βασικό άξονα τη βιομηχανική παραγωγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θέτει ως προτεραιότητά της την ενίσχυση της βιοφαρμακευτικής 
έρευνας, τον επαναπατρισμό της φαρμακευτικής παραγωγής στην 
Ευρώπη, την ενίσχυση των περιφερειακών ευρωπαϊκών εφοδιαστικών 
αλυσίδων για φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Η ανάπτυξη της 
Βιοτεχνολογίας, αποτελεί τη δεύτερη κορυφαία Επανάσταση, μετά την 
Ψηφιακή που είδαμε να αναπτύσσεται στη διάρκεια της πανδημίας. Όμως 
επιβάλλεται να παλέψουμε και για τη μείωση των ανισοτήτων, οι οποίες 

δυστυχώς αναφύονται μετά από κάθε κρίση.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, ο τρόπος που λειτουργούμε ως 
επιχειρήσεις έχει αναπόφευκτα αλλάξει. Και η αλλαγή του επιχειρηματικού 
μοντέλου δεν είναι επιλογή. Είναι ζήτημα επιβίωσης, ανθεκτικότητας αλλά 
και ανάγκης για ανάπτυξη.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει, να αλλάξει νοοτροπία, 
να μεταμορφωθεί σε ένα Hub Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας, να 
πρωταγωνιστήσει στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και να 
αποτελέσει άξιο παράδειγμα ΗΘΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Η δημιουργία ενός κόσμου βιώσιμου και συμπεριληπτικού- που αφήνει 
συνειδητά πίσω του τις ανισότητες- αποτελεί συλλογική υπόθεση και 
προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Με αξιοπιστία, κοινωνική συνοχή, διαφάνεια, αποφασιστικότητα 
και αλληλεγγύη, μπορούμε να οικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα, 
προστατεύοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας, τις παραγωγικές 
μονάδες, την αξία των προϊόντων και τον ευάλωτο κοινωνικό ιστό.-

*Η  Ιουλία Τσέτη, είναι φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος και CEO του 
Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, πρόεδρος του UN Glob-
al Compact Network Hellas και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ, υπεύθυνη για τη 
Διαφορετικότητα, την Συμπερίληψη και την Ισότητα.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει,  
να αλλάξει νοοτροπία, να μεταμορφωθεί σε  
ένα Hub Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας, 
να πρωταγωνιστήσει στον πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό και να αποτελέσει άξιο  
παράδειγμα ΗΘΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Της Ιουλίας Τσέτη *



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ;

1. Μπείτε στο www.ab.gr/franchise και συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ΑΒ θα επικοινωνήσει σύντοµα µαζί σας

2. Στείλτε email στο mbaba@ab.gr 
3. Τηλεφωνήστε στο 2106608559

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

Ηπαγκόσµια υγειονοµική κρίση των τελευταίων δύο ετών, 
ήρθε σε µια δύσκολη συγκυρία τόσο για την ελληνική 
οικονοµία όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
αναζητούσαν µια προοπτική ανάπτυξης µετά από µία 

παρατεταµένη και πολυετή περίοδο αβεβαιότητας. 

Ζητούµενο για τις επιχειρήσεις σήµερα είναι να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, να διατηρήσουν 
παράλληλα τον δυναµισµό και την εξωστρέφεια τους, να ανταποκριθούν 
αποτελεσµατικά στις επερχόµενες αλλαγές όπως και να εναρµονιστούν 
µε τις επιχειρηµατικές εξελίξεις σύµφωνα µε τις παγκόσµιες τάσεις. Οι 
λύσεις που προτείνονται  για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων έχουν 
αλλάξει σε πολύ µεγάλο βαθµό σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν, µε τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες  να συνεισφέρουν σηµαντικά στην εξυγίανση 
αλλά και στην  βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Αναµφισβήτητα, οι αυξανόµενες απαιτήσεις στο ανταγωνιστικό οικονοµικό 
περιβάλλον απαιτούν από τις επιχειρήσεις βαθιά κατανόηση της 
χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης, δυνατότητα προσαρµογής τους 
στις αλλαγές και υιοθέτηση πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης 
που θα τους επιτρέψουν να ξεχωρίσουν για την ηγεσία τους, την 
οικονοµική τους ευρωστία και τη βιώσιµη ανάπτυξή τους. Η ΣΟΛ Crowe 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις µεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών 
Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα 
και µία σπουδαία πορεία για περισσότερα από 60 έτη.

Στην ΣΟΛ Crowe δεσµευόµαστε να υπηρετούµε τις ανάγκες των 
πελατών µας ισχυροποιώντας την ανταγωνιστική τους θέση όπου και 
αν δραστηριοποιούνται στον κόσµο, τόσο µέσα από το δίκτυο των 
εξειδικευµένων συνεργατών µας σε όλη την Ελλάδα, όσο και µέσα από 
τη στρατηγική συνεργασία µας µε ένα από τα δέκα κορυφαία λογιστικά 
δίκτυα διεθνώς, αυτό της Crowe Global. Με την υποστήριξη της παγκόσµιας 
οµάδας συµβούλων της Crowe Global και µε παρουσία σε περισσότερες 
από 145 χώρες στον κόσµο, παρέχουµε ένα σύνολο ολοκληρωµένων και 
αξιόπιστων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα διευρυµένο πελατολόγιο 
µικρών, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων. 

Στην εποχή της ψηφιακής οικονοµίας, η ΣΟΛ Crowe στηρίζει τους πελάτες 
της σχεδιάζοντας και υλοποιώντας µαζί τους τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
της επιχείρησής τους σε συνάρτηση µε τους επιχειρηµατικούς και 
στρατηγικούς τους στόχους. Μέσω των υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναµικού, η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία µε τους πελάτες της εξασφαλίζει 
ότι οι άνθρωποι και τα τµήµατα ανθρώπινου δυναµικού αποδίδουν και 
εναρµονίζονται µε την τρέχουσα επιχειρηµατική στρατηγική. 

Επιπλέον, η ΣΟΛ Crowe παρέχει ένα πλήρες πακέτο συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, µε σκοπό την υποστήριξη της 
διαδικασίας συµµόρφωσης των διοικήσεων των υποκείµενων στον νόµο 
ανώνυµων εταιρειών στο νέο πλαίσιο, και στην υποστήριξη των διοικήσεων 
στην λήψη αποφάσεων στρατηγικής ως προς την επιλογή του κατάλληλου 
για την εταιρεία µοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. 

Σε έναν πιο εξειδικευµένο τοµέα, αυτόν του τουρισµού, η ΣΟΛ Crowe 
εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα την Horwath HTL, την κορυφαία 
συµβουλευτική εταιρεία παγκοσµίως µε εξειδίκευση στους κλάδους 
των ξενοδοχείων, του τουρισµού και της αναψυχής. Στόχος µας είναι η 
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στις επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα 
καθώς και ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός στρατηγικών ανάπτυξης των 
προορισµών και προϊόντων. 

*Ο Παναγιώτης Αλαµάνος είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΣΟΛ Crowe

Στην ΣΟΛ Crowe, στόχος µας είναι η δηµιουργία 
προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες µας 
µέσα από τη λήψη έξυπνων αποφάσεων που 
µπορούν να υποστηρίξουν µακροπρόθεσµα 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους

Του Παναγιώτη Αλαµάνου*



FRANCHISE AB: 
ΚΑΝΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ:

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει τη δυνατότητα σε 
ανθρώπους µε όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία, 
να κάνουν το δικό τους ξεκίνηµα στην επιχειρηµατικότητα, 
και να δηµιουργήσουν το δικό τους κατάστηµα ΑΒ. Αυτό 
ήδη συµβαίνει τα τελευταία 15 χρόνια. 

Σήµερα, 180 επιχειρήσεις λειτουργούν µέσω Franchising, 
δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας διασφαλίζοντας 
βιωσιµότητα και πολύ ικανοποιητικά κέρδη.

ΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ:

Η ΑΒ Βασιλόπουλος το κάνει ακόµη πιο εύκολο. Ανα-
λαµβάνει η ίδια το µεγαλύτερο µέρος της απαιτούµενης 
επένδυσης για τη δηµιουργία ενός νέου καταστήµατος. 

ΓΙΑ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΛΑΜΕ:

Πρόκειται για δυο είδη καταστηµάτων.

1. Το ΑΒ Shop & Go, το οποίο είναι κατάστηµα 
πόλης που προσφέρει ταχύτητα και ευκολία 
αγορών σε κάθε γειτονιά.

2. Το AB Food Market το οποίο αφορά 
την περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ; 

Η ΑΒ αναλαµβάνει:
• όλη την απαιτούµενη διαδικασία, για την 

αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης 
(π.χ. χρηµατοοικονοµική µελέτη, έλεγχος 
καταλληλότητας ακινήτου, λοιπές διαδικασίες)

• να ενοικιάσει το ακίνητο, µε στόχο να 
διασφαλίσει ένα σταθερό και αδιαπραγµάτευτο 
ενοίκιο για τον ενδιαφερόµενο, σε ένα µεγάλο 
βάθος χρόνου

• τη δαπάνη διαµόρφωσης του ακινήτου που θα 
στεγάσει το κατάστηµα

• τη δαπάνη αγοράς του τεχνολογικού εξοπλισµού 
που απαιτείται για να λειτουργήσει το κατάστηµα

• την εκπαίδευση από ανθρώπους της ΑΒ, πριν το 
άνοιγµα του καταστήµατος, για την διασφάλιση 
της ορθής λειτουργίας αυτού

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ;

Ο υποψήφιος επιχειρηµατίας θα πρέπει να διαθέτει 
ένα µικρό κεφάλαιο κίνησης και την δίψα για σκληρή 
δουλειά και επιτυχία. Παράλληλα, αναλαµβάνει να 
αποπληρώσει την επένδυση κατά τη διάρκεια του 
συµβολαίου, καταβάλλοντας µηνιαία δόση για 10 έτη 
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ;

1. Μπείτε στο www.ab.gr/franchise και συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος κι ένας εκπρόσωπος της ΑΒ θα επικοινωνήσει σύντοµα µαζί σας

2. Στείλτε email στο mbaba@ab.gr 
3. Τηλεφωνήστε στο 2106608559

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ



150150 ΝΕΑ & ΧΡΗΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΣΠΑ 2021–2027

1555: 
ΤΟ ΝΕΟ, ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με τροπολογία η κυβέρνηση περιορίζει προσωρινά την 
κυκλοφορία προϊόντων κομμωτικής επαγγελματικής 
χρήσης και η πώληση τους θα επιτρέπεται μόνο με την 
προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και 
με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.

Για την συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία αποτελούσε 
αίτημα της Ομοσπονδίας Κομμωτών, παρενέβη προς 
τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 
Έτσι περιορίζεται η παροχή υπηρεσιών κομμωτικής 
σε χώρους εκτός κομμωτηρίων, ενώ παράλληλα 
προστατεύεται η δημόσια υγεία καθώς στους 
επαγγελματικούς χώρους εφαρμόζονται συγκεκριμένα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης 
του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
29/07/2021 συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ, 
ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων 
τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο διάστημα 
που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση 
με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων 
καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και 
τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί 
το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των 
πόρων ανά τομέα πολιτικής. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 
τα παρακάτω Προγράμματα:

Η έγκαιρη έγκριση των νέων Προγραμμάτων τους επόμενους 
μήνες, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων χωρίς το παραμικρό κενό 
ανάμεσα στις δυο προγραμματικές περιόδους, προκειμένου 
να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε αυτή τη 
οικονομική συγκυρία.

Το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 είναι 
μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την αναβάθμιση 
της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενοποιώντας τα 
διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούσαν 
μέχρι πρότινος στο Υπουργείο και τους Φορείς του. 
Έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες 
πολίτες την ημέρα, με ελάχιστο χρόνο αναμονής. Με 
ένα απλό τηλεφώνημα, χωρίς χρέωση, κάθε πολίτης 
μπορεί να έχει άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση, φιλική 
εξυπηρέτηση και αποτελεσματική διαχείριση των 
αιτημάτων του. Εάν ο πολίτης έχει κάποιο σύνθετο 
αίτημα, τότε αυτό προωθείται για περαιτέρω διαχείριση 
από την Ομάδα Back Office, μέσα από εξειδικευμένο 
πληροφοριακό σύστημα.

•  Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. ευρώ) 

• Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 

4.161,59 εκατ. ευρώ) 

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. ευρώ) 

• Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 

εκατ. ευρώ) 

• Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. ευρώ) 

• Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. ευρώ) 

• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. 

ευρώ) 

• Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 

εκατ. ευρώ)



ΕΠΑΝΕΚ: 70.000 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
«ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ» 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
776 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Πάνω από 70 χιλιάδες επιχειρήσεις «διεκδίκησαν» 
το ποσό των 776 εκατ. ευρώ που διατίθεται μέσω 
πέντε δράσεων - χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ. Στόχος των δράσεων 
που προκηρύχθηκαν από το Μαϊο έως και τα τέλη 
Ιουνίου 2021, είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένους τομείς, για να ανταπεξέλθουν στις 
επιπτώσεις της πανδημίας covid -19.

Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών, είναι και οι δράσεις 
για τη στήριξη με κεφάλαιο κίνησης των επιχερήσεων 
της εστίασης και του τουρισμού, στις οποίες κατευθύνεται 
και το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού 
των 776 εκατ. ευρώ.  Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων 
στήριξης των επιχειρήσεων της εστίασης, του τουρισμού, 
των γυμναστηρίων και των παιδοτόπων, των πολύ 
μικρών εμπορικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία 
ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος και 
των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, υποβλήθηκαν 
συνολικά 70.601 αιτήσεις, εκ των οποίων με βάση 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (12/11/2021) έχουν 
εγκριθεί για χρηματοδότηση οι 47.995. Σε αυτές τις 
αιτήσεις, το συνολικό ποσό που αναλογεί με βάση το 
ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επιχείρηση, 
ανέρχεται στα 430.581.645 ευρώ. 

Απαγόρευση της χρήσης καυστήρων πετρελαίου 
θέρμανσης και της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες 
βενζίνης ή πετρελαίου από το 2030, κατάργηση της 
χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ρεύματος στα νησιά, 
υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων σε περιοχές 
υψηλού κλιματικού κινδύνου, διεύρυνση της Μελέτης 
Περιβαλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει τις 
επενδύσεις προκειμένου να εξετάζονται και οι κλιματικές 
επιπτώσεις, είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει 
ο νέος κλιματικός νόμος, ο οποίος θα παρουσιαστεί τις 
επόμενες ημέρες. Την ψήφιση του κλιματικού νόμου 
ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά 
την ομιλία του στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικές ρυθμίσεις του 
νόμου ανά τομέα προβλέπουν τα εξής:

Ηλεκτρική ενέργεια: αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε 
ποσοστό 70% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως 
το 2030, με μέτρα που περιλαμβάνουν διευκόλυνση 
της αδειοδότησης, ενίσχυση των δικτύων, προώθηση 

της αποθήκευσης ενέργειας κ.α.

Μεταφορές: από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί 
στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, καθώς και το ένα τρίτο 
των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα 
μηδενικών εκπομπών. Από το 2023 τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 
θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά 
οχήματα. Ως προς τα ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά, 
από το 2030 θα επιτρέπεται η πώληση μόνον οχημάτων 
μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Νησιά: έως το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά 
θα πρέπει να στραφούν σε σύγχρονες λύσεις όπως 
αυτές που εφαρμόζονται στη Χάλκη, την Τήλο κ.α. με 
ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας, συστήματα 
διαχείρισης της ενέργειας κ.α.

Κτίρια: από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση 
καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει 
επαρκές διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου. Από το 2025, 
απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου 
θέρμανσης και από το 2030, απαγορεύεται σε όλα τα 
κτίρια η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. 
Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές θερμάνσεις θα πρέπει 
να μετατραπούν είτε σε φυσικό αέριο είτε σε νέες 
φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές (π.χ. αντλίες 
θερμότητας). Επιπλέον, από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που 
βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ασφάλιση θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Βιομηχανία: επεκτείνονται οι μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβα-
λλοντικών Όρων, προκειμένου να καλύπτονται οι 
επιπτώσεις των επενδύσεων στο κλίμα. Επιπλέον οι 
ρυπογόνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να μειώσουν 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως 
το 2030 σε σχέση με το 2022. Όλες οι επιχειρήσεις με 
περισσότερους από 500 εργαζόμενους θα δημοσιεύουν 
κάθε χρόνο εκθέσεις με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.
Τέλος, με τον νόμο συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο σε 
συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και 
άλλους δημόσιους φορείς θα παρακολουθεί τα κλιματικά 
δεδομένα και θα παρέχει προγνώσεις.



Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ 
ΤΗΝ GENERATION ΓΕΡΜΑΝΟΣ

• Νέα εταιρική καµπάνια µε έµφαση στις αξίες της µάρκας
• Εντυπωσιακή ανάπτυξη στις κατηγορίες κινητά, τηλεοράσεις 

και smart gadgets µε άνοδο πάνω από 40%

Tην Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ µας συστήνει ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το 
µεγαλύτερο retail δίκτυο τεχνολογίας στην Ελλάδα, µέσα από 
τη νέα του εταιρική καµπάνια. Μια γενιά που λατρεύει την 
τεχνολογία, την ζει καθηµερινά στο έπακρο και ξέρει ότι στα 
καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα βρει ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά 
υπάρχει. Η Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας 
που είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Είναι δυναµικοί και 
“digital savvy” που ζουν, συνδιαλέγονται και ψυχαγωγούνται 
ψηφιακά. Νιώθουν άνετα στον σύγχρονο ψηφιακό κόσµο, είναι 
συνέχεια online και τα θέλουν όλα εύκολα και απλά.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ GENERATION ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΕ 
ΟΧΗΜΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ

Η νέα καµπάνια της εταιρείας αναδεικνύει βασικές αξίες της µάρκας 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπως η εγγύτητα, το εξειδικευµένο προσωπικό, η 
µεγάλη ποικιλία προϊόντων, ο Νο1 προορισµός για service, αλλά και ο 
συνδυασµός προϊόντων & υπηρεσιών. Αξίες µε τις οποίες η αλυσίδα 
υποδέχεται και αγκαλιάζει την Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Με 267 σηµεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και µέσα από το germanos.gr, 
η εγγύτητα είναι βασικό χαρακτηριστικό για τον ΓΕΡΜΑΝΟ όλα αυτά τα 
χρόνια, µε τα καταστήµατά του να βρίσκονται στα περισσότερα µέρη της 
χώρας, εξυπηρετώντας σχεδόν κάθε περιοχή και κάθε γειτονιά.

Στον ΓΕΡΜΑΝΟ, η Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα βρει µια µεγάλη ποικιλία 
από τα πιο προηγµένα προϊόντα: Smartphones, laptops, smartwatches, 
tablets, τηλεοράσεις, gaming, smart gadgets και αξεσουάρ διατίθενται 
στα σύγχρονα καταστήµατά του, αλλά και online στο eshop ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
παρέχοντας στους καταναλωτές συναρπαστικές ψηφιακές εµπειρίες. 
Η αύξηση των πωλήσεων που σηµειώνεται τα τελευταία χρόνια στις 
περισσότερες κατηγορίες, αποδεικνύουν το αυξηµένο ενδιαφέρον των 
καταναλωτών για τα καινοτόµα αυτά προϊόντα. Ενδεικτικά, εντυπωσιακή 
ήταν η ανάπτυξη που σηµειώθηκε φέτος στις κατηγορίες κινητά, 
τηλεοράσεις και smart gadgets µε άνοδο πάνω από 40%. Με τους 

πιο ενηµερωµένους tech experts, τους συµβούλους τεχνολογίας που 
βοηθούν τους καταναλωτές να ενεργοποιήσουν και να ρυθµίσουν τις 
συσκευές τους, να τους λύσουν κάθε απορία και να επιλέξουν το προϊόν 
που τους ταιριάζει, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι έτοιµος να υποδεχτεί την Gener-
ation ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Με εξουσιοδοτηµένο service σε 11 κατηγορίες προϊόντων και 
εξειδικευµένους συµβούλους service, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ως No1 
προορισµός για service (κινητού & προϊόντων τεχνολογίας), 
προσφέρει στην Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ γρήγορο, αξιόπιστο και 
ποιοτικό service. Στο νέο, υπερσύγχρονο επισκευαστικό του κέντρο, 
οι έµπειροι και πιστοποιηµένοι τεχνικοί της εταιρείας επισκευάζουν 
πάνω από 80.000 συσκευές το χρόνο, ενώ το 60% των επιδιορθώσεων 
πραγµατοποιούνται εντός της ηµέρας, πάντα µε γνήσια ανταλλακτικά.

Με τη µεγαλύτερη γκάµα 5G Smartphones, σε συνδυασµό µε 
προγράµµατα COSMOTE που προσφέρουν απεριόριστα data και υψηλές 
ταχύτητες, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι έτοιµος να καλύψει όλες τις ανάγκες της 
Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Με ολοκληρωµένες λύσεις επικοινωνίας που 
διευκολύνουν την καθηµερινότητά τους.

«Στεκόµαστε δίπλα στην Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε όλους εκείνους 
τους ανθρώπους που όχι απλά χρησιµοποιούν την τεχνολογία, αλλά 
“αναπνέουν” τεχνολογία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που έχουν ένα και 
µόνο κοινό: την τεχνολογία στην καρδιά τους. Στον ΓΕΡΜΑΝΟ ακούµε τις 
ανάγκες τους και τους προσφέρουµε αυτό που πραγµατικά χρειάζονται. 
Μέσα από το µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων µας, το εκπαιδευµένο και 
έµπειρο προσωπικό µας, αλλά και την µεγάλη γκάµα των προϊόντων 
µας, η νέα αυτή γενιά θα βρει στον ΓΕΡΜΑΝΟ ότι ψάχνει», δήλωσε ο κ. 
Κώστας Βούζας, ∆ιευθυντής BU Retail Οµίλου ΟΤΕ.

Κεντρικός ήρωας στη νέα εταιρική καµπάνια της ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι η 
«Ηρώ το µωρό», που εκπροσωπεί µε έναν σύγχρονο και χιουµοριστικό 
τρόπο την “Generation ΓΕΡΜΑΝΟΣ”. Ως γνήσιος εκπρόσωπός της, 
η Ηρώ «µιλάει» σαν ενήλικας µε τη βοήθεια Artificial Intelligence 
και ξέρει πως ότι ψάχνει για θέµατα τεχνολογίας θα το βρει στον 
ΓΕΡΜΑΝΟ. «Κάθε φορά που η µαµά µου δίνει µπισκότα, της λέω 
“αποδέχοµαι τα cookies”» λέει, µεταξύ άλλων, η Ηρώ, ενώ στην 
καµπάνια χρησιµοποιήθηκε η πρωτοποριακή τεχνική Deep Fake.
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που µας πάει
µπροστά

δύναµη, εξέλιξη, ασφάλεια, πρωτοπορία

Η ΔΕΠΑ Εµπορίας ηγείται και πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά ενέργειας. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για 
κάθε κατηγορία πελατών, στις πιο ανταγωνιστικές τιµές και εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχοντας 
επιτύχει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασµού της. Με το βλέµµα στο µέλλον, η ΔΕΠΑ Εµπορίας 
πραγµατοποιεί επενδύσεις, που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
ενώ συµµετέχει σε στρατηγικής σηµασίας διεθνή έργα, που µετατρέπουν την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό 
κόµβο. Με τον δυναµισµό του ηγέτη, η ΔΕΠΑ Εµπορίας επεκτείνει τη δραστηριότητά της, στηρίζοντας σταθερά τις νέες 
τεχνολογίες και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόµους για την ενέργεια και την ανάπτυξη.  




