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Η
Ελλάδα από το 2010 ως σήμερα έχει πετύχει μια εντυπωσιακή προσαρμογή εξα-

λείφοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου.

Η Ελλάδα το 2017 κατατάχθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Δείκτη Προώθησης Μεταρρυθμίσεων. Η ανταγω-

νιστικότητα σε όρους κόστους εργασίας έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η εξωστρέφεια της οι-

κονομίας έχει ενισχυθεί. Η κυβέρνηση έκλεισε έγκαιρα την τρίτη αξιολόγηση. Η οικονομία βρί-

σκεται πλέον σε ανάκαμψη και οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνονται. Όμως απομένουν να γίνουν

και άλλα. Μπροστά μας υπάρχουν πέντε σημαντικές προκλήσεις. 

❚ Το υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

❚ Το υψηλό δημόσιο χρέος. 

❚ Το υψηλό ποσοστό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. 

❚ Η ανάγκη να προσελκύσουμε σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις κυρίως σε κλάδους

που μπορούν να εξάγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. 

❚ Η χρηματοδότηση από τις αγορές με διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του προγράμματος

τον Αύγουστο του 2018. 

Οι μεταρρυθμίσεις συνεπώς πρέπει να συνεχισθούν με πρώτες αυτές της μείωσης της φορολο-

γίας και των εισφορών. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

❚ Δραστική απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και διατήρηση του πλαισίου για τουλά-

χιστον μία πενταετία

❚ Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή 15% (flat tax) επί των καθαρών κερδών για τα

νομικά πρόσωπα και επιπλέον 15% σε περίπτωση διανομής των κερδών (διανομή μερίσματος).

❚ Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας – ίδια φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από

διαφορετικές πηγές

❚ Θέσπιση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, 22% και 33% για όλα τα είδη ει-

σοδημάτων

❚ Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του

2014 (χρήση 2013).

❚ Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου

❚ Καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ στο 11% και 22%

❚ Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30%

❚ Αύξηση του ορίου για υποβολή ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ

❚ Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια

❚ Κατάργηση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων και φόρων υπέρ τρίτων

Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης

❚ Σταδιακή μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 10%

❚ Χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων με κριτήριο την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας

Ακόμη είναι αναγκαία η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων. Η προσαρμογή της εργατικής

νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού

και του κτηματολογίου. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Η ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας

Διοίκησης με εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης, θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με κίνητρα παραγωγικότητας. Η αναμόρφωση της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης με σύνδεση Πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής, κίνητρα για έρευνα

και καινοτομία. Αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας. Στήριξη των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων με κίνητρα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την

ταχεία υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων. Οι δανειστές μας θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύ-

σεις τους ώστε το χρέος μας να καταστεί βιώσιμο. Οι ισολογισμοί των τραπεζών θα πρέπει να

εξυγιανθούν ώστε να αποκατασταθεί η παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις. Και

βεβαίως να αποφευχθεί κάθε νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η οποία μοιραία θα θίξει

τους καταθέτες. Οι πολιτικοί μας και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι και

μετά το τέλος των μνημονίων δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο πάρτι της κακοδιαχείρισης

και της σπατάλης του πρόσφατου παρελθόντος. Η Ελλάδα για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος

θα πρέπει για όλα τα επόμενα χρόνια να έχει υπό αυστηρό έλεγχο το δημοσιονομικό έλλειμμα

και το έλλειμμα εξωτερικού ισοζυγίου. Με εθνικό σχέδιο και συναίνεση μπορούμε να τα κα-

ταφέρουμε. Αρκεί να μην βυθιστούμε ξανά στην αδράνεια, στον διχασμό και στην οξύτητα. Οι

Έλληνες όποτε ενώθηκαν τα κατάφεραν. Όποτε διχάσθηκαν ηττήθηκαν. Ας μάθουμε από τα λά-

θη μας και ας προχωρήσουμε μπροστά. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος ΚΕΕ

Θέσεις προέδρου ΚΕΕ
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Οι νέοι πρόεδροι 
των 59 Επιμελητηρίων

Σ
τις αρχές Δεκεμβρίου διεξήχθησαν εκλογές για την

ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων στα Επι-

μελητήρια της χώρας. Άνθρωποι ικανοί της αγο-

ράς από όλη την Ελλάδα, αναδείχθηκαν προκει-

μένου να υπηρετήσουν με γνώση και αφοσίωση τον Επιμε-

λητηριακό θεσμό και να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά

τον επιχειρηματικό κόσμο, σε μια περίοδο καμπής για την

αγορά, για την ανάπτυξη, για την ελληνική οικονομία. 

Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, τα Επιμελητήρια

έχουν λειτουργήσει ως καθημερινός σύμμαχος των ελληνι-

κών επιχειρήσεων. Στηρίζουν τον αγώνα επιχειρηματιών και

εργαζομένων, αναβαθμίζοντας και εμπλουτίζοντας τις υπη-

ρεσίες τους, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, αναπτύσσο-

ντας διασυνοριακές συνεργασίες, δράσεις εξωστρέφειας και

δικτύωσης, υλοποιώντας προγράμματα επιμόρφωσης, ανα-

λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προβολή των τοπικών

επιχειρήσεων και προϊόντων, δημιουργώντας γόνιμες συ-

νέργιες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πανεπιστήμια, με

φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Πέρα, όμως, από την ανάπτυξη υπηρεσιών και δράσεων για

τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τα Επιμελητήρια επι-

τελούν και έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. Αυτόν της εκπρο-

σώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας. Έχουν την ευ-

θύνη να συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο, μιλώντας

με τη φωνή της αγοράς. Μεταφέροντας τα αιτήματα, τους

προβληματισμούς και τις θέσεις των επιχειρήσεων, κάθε με-

γέθους και κάθε κλάδου. Και αυτό το καθήκον υπηρετούμε

με συνέπεια, υπευθυνότητα και επιμονή όλα τα αυτά τα χρό-

νια. Από την αρχή της κρίσης, η Επιμελητηριακή Κοινότη-

τα επισημαίνει προβλήματα, διατυπώνει προτάσεις, διεκδι-

κεί. Τόσο η Κεντρική Ένωση όσο και τα κατά τόπους Επι-

μελητήρια έχουν καταθέσει ως τώρα δεκάδες υπομνήματα,

μελέτες και τεκμηριωμένες προτάσεις, με σκοπό την ταχύ-

τερη και οριστική έξοδο από την κρίση. 

Σήμερα, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και οπισθο-

δρόμησης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται ένα βήμα πριν

την έξοδο από την κρίση. Τώρα κρίνεται το αν θα καταφέ-

ρουμε κάνουμε το απαραίτητο άλμα μπροστά, ή αν θα συμ-

βιβαστούμε με μια αναιμική ανάπτυξη και με μια αγορά που

φυτοζωεί. 

Με τις εκλογές αυτές, πέραν της ανάδειξης νέων διοικήσε-

ων, δώσαμε να ισχυρό μήνυμα της επιχειρηματικής κοινό-

τητας προς την Πολιτεία. Το μήνυμα ότι είμαστε ακόμα εδώ

και αγωνιζόμαστε. Το μήνυμα ότι απαιτούμε, επιτέλους, ένα

βιώσιμο περιβάλλον για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Ένα

περιβάλλον με λιγότερους φόρους και εισφορές, περισσό-

τερα κίνητρα και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη. 

Α/Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1 ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

2 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

3 ΕΠΑΓΓ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

4 ΕΒΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

5 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΕΠΑΓΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

7 ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

9 ΕΠΑΓΓ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

10 ΕΒΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

11 ΕΠΑΓΓ. & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

12 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

13 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΦΩΤΗΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

14 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

15 ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ

16 ΑΧΑΪΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

17 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ

18 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

19 ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ





20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ

21 ΕΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

22 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΗΤΗ

23 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ

24 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΩΤΗΣ ΚΟΤΤΗΣ

25 ΗΛΕΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

26 ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

27 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

28 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

29 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΗΣ

30 ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

31 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΝΙΣΗΣ

32 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ

33 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

34 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

35 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ

36 ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

37 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ

38 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

39 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ

40 ΛΑΡΙΣΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

41 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

42 ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ

43 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

44 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ

45 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΩΡΟΣ

46 ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

47 ΠΕΛΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΩΤΣΟΣ

48 ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

49 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

50 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

51 ΣΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

52 ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

53 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ

54 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

55 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ

56 ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

57 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ

58 ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΚΗΣ

59 ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΓΑΤΟΣ

8 ΤΕΥΧΟΣ 36

δράσεις ΚΕΕ

Α/Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ





Οι αλλαγές 
που φέρνει 

ο νέος 
επιμελητηριακός

νόμος

Σ
ειρά παρεμβάσεων για τη

στήριξη του επιμελητη-

ριακού Θεσμού έφερε το

νομοσχέδιο "Άσκηση

υπαίθριας εμπορικής δραστηριό-

τητας, εκσυγχρονισμός της επιμε-

λητηριακής νομοθεσίας και άλλες

διατάξεις". 

Πιο συγκεκριμένα το Ν/Σ καθιστά

τον ρόλο των Επιμελητηρίων κομ-

βικό στη χάραξη της αναπτυξιακής

πολιτικής, διαμορφώνει προϋποθέ-

σεις για διαφανή λειτουργία και δια-

χείριση και διευκολύνει την προ-

σπάθεια ενίσχυσης με προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα , οι παρεμβάσεις

στην επιμελητηριακή νομοθεσία

εστιάζονται στα εξής 9 σημεία:

10 ΤΕΥΧΟΣ 36

δράσεις ΚΕΕ





12 ΤΕΥΧΟΣ 36

δράσεις ΚΕΕ

1. Ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην

στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων με τον θεσμό

των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, προκειμένου

η λογική της υπηρεσίας μίας στάσης να επεκταθεί σταδιακά

σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, κυ-

ρίως μέσω της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των

πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και της ηλε-

κτρονικοποίησης των διαδικασιών. Με αυτές τις διατάξεις

συγκεκριμενοποιείται μετά από χρόνια, η αποστολή των

Επιμελητηρίων ως προς την παροχή υπηρεσιών προς τα

μέλη τους και γενικότερα στις επιχειρήσεις.

2. Θεσπίζεται ένα νέο συντονιστικό όργανο, το Περιφερει-

ακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε οι αναπτυξιακές

δράσεις των Επιμελητηρίων να εντάσσονται εναρμονι-

σμένα στον ευρύτερο περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδια-

σμό. Ο ρόλος των επιμελητηρίων ως συμβούλων της Πο-

λιτείας ενισχύεται θεσμικά για πρώτη φορά: η γνώμη τους

καθίσταται προϋπόθεση για την κατάρτιση των Περιφε-

ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Επι-

πλέον, παρέχονται αυξημένες δυνατότητες για την αξιο-

ποίηση οικονομιών κλίμακας και την ανάληψη συντονι-

σμένων δράσεων από όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέ-

ρειας, κυρίως σε δράσεις προώθησης της εξωστρέφειας

των μελών τους.

3. Αποσαφηνίζεται η έννοια του μέλους Επιμελητηρίου. Οι

εταιρείες που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ διατηρούν αυτο-

δίκαια την δυνατότητα συμμετοχής στα Επιμελητήρια.

Ταυτόχρονα παρέχονται δυνατότητες εθελοντικής εγ-

γραφής σε εταιρείες που δεν είναι υπόχρεες εγγραφής στο

ΓΕΜΗ .

4. Σε συνδυασμό με το παραπάνω παρέχονται αυξημένες

θεσμικές δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργειών και

οικονομιών κλίμακας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο

και με άλλους αναπτυξιακούς φορείς. Επιπλέον, αυξάνε-

ται η ευελιξία των διοικήσεων αναφορικά με τον καθο-

ρισμό διαφορετικών κατηγοριών ανταποδοτικών υπηρε-

σιών, εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),

οι οποίες θα αντιστοιχούν στην προαιρετική συνδρομή

που καταβάλουν τα μέλη ή σε ανταποδοτικά τέλη για κά-

θε υπηρεσία ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται

αφενός η ενίσχυση των εσόδων των Επιμελητηρίων, τα

οποία σήμερα εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα

ανταποδοτικά τέλη ΓΕΜΗ, αφετέρου η ανάδειξη των

ανταποδοτικών υπηρεσιών σε πόλο έλξης για τα μέλη

τους. 

5. Ευθυγραμμίζεται πλήρως η οικονομική διαχείριση των

Επιμελητηρίων με τις υφιστάμενες διατάξεις περί δημό-

σιου λογιστικού και δημόσιων προμηθειών. Καθορίζο-

νται όρια για την διάθεση των πόρων σε άλλους φορείς

που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα ή συμβάλουν

στην τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη. Αποσαφηνίζεται,

η έννοια της εποπτείας που ασκείται από την Πολιτεία, προ-

κειμένου να ενισχυθεί τόσο η διαφάνεια όσο και η ευελι-

ξία στην λειτουργία των Επιμελητηρίων και αποσαφηνί-

ζονται διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και δημόσιας λο-

γοδοσίας για την διαχείριση των πόρων και τη γενικότε-

ρη δραστηριότητά τους. 

6. Θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με την

πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων

και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Η οικονομι-

κή και διοικητική αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων καθώς

και οι αρμοδιότητες που ασκούν προϋποθέτουν την θέ-

σπιση διατάξεων αυτοελέγχου και εσωτερικής λογοδο-

σίας. Η εισαγωγή πειθαρχικών κανόνων σχετικών με τη

λειτουργία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων και της

ΚΕΕ, ως συμπλήρωση των αντίστοιχων διατάξεων που

ισχύουν για τους υπαλλήλους τους, συμβάλλει στην εδραί-

ωση ομογενούς πλαισίου επιμελητηριακής δράσης.

7. Ενισχύεται η αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα

του εκλογικού συστήματος, τόσο στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο όσο και στις Διοικητικές επιτροπές. Καταργείται

η «ομοσπονδιακού τύπου» εκλογή των ΔΣ. Καθιερώνεται

μέγιστο δύο διαδοχικών θητειών για τη θέση του Προέ-

δρου και η ποσόστωση φύλλου προκειμένου να τονωθεί

η συμμετοχή της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Απο-

τρέπεται η κατάρτιση μονοτμηματικών -συντεχνιακών

ψηφοδελτίων καθώς σε κάθε συνδυασμό πρέπει να συμ-

μετέχουν πλέον όλα τα τμήματα Έτσι τα συμφέροντα δια-

φορετικών κλάδων θα εκπροσωπούνται ισορροπημένα

και το κυριότερο ενθαρρύνεται μια ολιστική προσέγγιση

για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της διασύν-

δεσης των κλάδων της οικονομίας και την ανάπτυξη αλυ-

σίδων αξίας.

8. Δημιουργούνται προϋποθέσεις ενίσχυσης του προσωπι-

κού τους, χωρίς επιβάρυνση ούτε του κρατικού προϋπο-

λογισμού, ούτε του προϋπολογισμού των επιμελητηρίων.

Δρομολογείται συντεταγμένη διαδικασία επίλυσης του

προβλήματος της υποστελέχωσης που επί δεκαετίες αντι-

μετώπιζαν τα Επιμελητήρια με «ανορθόδοξο» τρόπο μέ-

σω της απασχόλησης προσωπικού το οποίο προσλαμβα-

νόταν είτε σε νομικά πρόσωπα που είχαν συστήσει Επι-

μελητήρια, είτε σε τοπικούς εμπορικούς-επαγγελματικούς

συλλόγους. Με βάση το σχέδιο νόμου αυτό το προσωπι-

κό μοριοδοτείται με αντικειμενικό τρόπο βάσει της πραγ-

ματικής προϋπηρεσίας του σε Επιμελητήριο, ώστε να συμ-

μετάσχει σε διαγωνισμό υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Με την

ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας απαγορεύεται η

επιδότηση των εταιρειών των Επιμελητηρίων για μισθο-

δοσία προσωπικού τους. Αποτρέπονται έτσι αδιαφανείς

προσλήψεις. Οι εταιρείες από δω και στο εξής θα ανα-

λαμβάνουν μόνο όσα έργα δεν μπορούν αντικειμενικά να

φέρουν εις πέρας τα Επιμελητήρια με τις οργανικές τους

μονάδες. Για όλα τα υπόλοιπα θα επιλαμβάνονται οι κα-

τάλληλα στελεχωμένες επιμελητηριακές υπηρεσίες.

9. Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Διμερή Επι-

μελητήρια, προκειμένου να καταστούν ουσιαστικός και ενι-

σχυτικός παράγοντας εξωστρέφειας της ελληνικής οικο-

νομίας και αποτελεσματικότητας της διμερούς διπλωμα-

τίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποδίδονται σχετικές

αρμοδιότητες, όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομίας και

Ανάπτυξης, αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
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Γ.Σ. ΚΕΕ 
στο Βόλο, 
4 Νοεμβρίου 

«
Εάν δε βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονο-

μίας και το περιβάλλον άσκησης της επιχειρηματικής

δραστηριότητας, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανά-

καμψη και ανάπτυξη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του

ΕΒΕΑ μιλώντας στη Γ.Σ. της ΚΕΕ στον Βόλο. Ο κ. Μίχα-

λος ανέφερε ότι από το 2010 η χώρα έχει δεσμευθεί να υλο-

ποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για να αντιμετωπί-

σει βασικά δομικά προβλήματα της οικονομίας, όπως τη χα-

μηλή ανταγωνιστικότητα, τον αναποτελεσματικό και δαπα-

νηρό δημόσιο τομέα, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, την

αδυναμία παραγωγής καινοτομίας, τους περιορισμούς στην

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Σήμερα, σε

όλους αυτούς τους τομείς η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται

ουραγός στις διεθνείς κατατάξεις. Όλες οι κυβερνήσεις των

τελευταίων ετών φοβήθηκαν τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις.

Κάποιες ξεκίνησαν και στην πορεία σταμάτησαν, κάποιες

εφαρμόστηκαν μισές και κάποιες ακόμη σέρνονται, από

αξιολόγηση σε αξιολόγηση», συμπλήρωσε.

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μα-

γνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, υπογράμμισε την ανά-

γκη προσέλκυσης νέων επενδύσεων τονίζοντας:

«Για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την ανάπτυξη νέ-

ων καινοτόμων δραστηριοτήτων αλλά και κυριότερα, για

την επιβίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα

των μικρομεσαίων, εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την

ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη μείωση της

φορολογίας, τον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών, την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, την κατα-

πολέμηση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φορο-

διαφυγής, ακόμη και εάν επιτευχθεί η περιβόητη ανάπτυξη,

πάλι θα είμαστε μάρτυρες μίας περαιτέρω οικονομικής και

κοινωνικής εξαθλίωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Επιμελητήριο μας, κατά την εξα-

ετή θητεία μας, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Mε στοχευ-

μένες δράσεις στηρίζει τους τρεις πυλώνες που αποτελούν

τα βασικά συστατικά επιτυχίας για οποιαδήποτε επιχειρη-

ματική δραστηριότητα, που είναι η εξωστρέφεια, η καινο-

τομία και η συνέργεια.

Το τελευταίο συστατικό άλλωστε, αυτό της συνέργειας, απο-

τελεί και το βασικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό των

Επιμελητηρίων, που σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ θα θέ-

σουν τις βάσεις για την ύπαρξη ενός ισχυρού Επιμελητη-

ριακού Θεσμού – ικανού να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής

ποιότητας αλλά και αποτελέσει τον σύμβουλο του κάθε επι-

χειρηματία σε κάθε του βήμα».

Χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης απηύθυναν

ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ κ. Χρήστος Μπουκώρος,

ο βουλευτής ΚΚΕ Μαγνησίας κ. Κώστας Στεργίου, η εκ-

πρόσωπος των ΑΝΕΛ και τ. υφυπουργός κ. Μαρίνα Χρυ-

σοβελώνη, κ.α.

Βραβεύσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Παρασκευής 3 Νο-

εμβρίου παρατέθηκε επίσημο δείπνο από το Επιμελητήριο

Μαγνησίας στον πολυχώρο Τσαλαπάτα, όπου βραβεύθηκε

ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης, για το πρό-

γραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» και την

συμβολή του στην προστασία και αναβάθμιση του περι-

βάλλοντος, η τοπική επιχείρηση “SDENG STEEL & STRUC-

TURAL DETAIL ENGINEERS” για την καινοτόμα και διε-

θνή επιχειρηματική της δραστηριότητα και η τοπική επι-

χείρηση «ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.» για την ανάδειξή της ως πρότυ-

πη παραγωγική μονάδα, την συμβολή της στην ανάπτυξη

της τοπικής οικονομίας και την εξαγωγική της δραστηριό-

τητα.





E
πιτυχημένη από κάθε άποψη ήταν η πα-

ρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων και των Επιμελητηρίων στη φετινή

82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (09-

17/09/2017), υποδηλώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο

ενδιαφέρον της Επιμελητηριακής Κοινότητας για τη

στήριξη του ιστορικού αυτού θεσμού, αλλά και της

ενεργούς επιχειρηματικής παρουσίας από το σύνολο

σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας.

Οι αριθμοί άλλωστε αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα,

δεδομένου ότι, πέραν των διεθνών συμμετοχών, στην

82η ΔΕΘ συμμετείχαν 50 Επιμελητήρια από όλη τη

χώρα με 385 συνολικά επιχειρήσεις.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ,

την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, η αναπληρώτρια

υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ράνια Αντω-

νοπούλου διατύπωσε την εκτίμηση ότι το 2017 η ανά-

πτυξη θα ανέλθει κοντά στο 2% και η ανεργία θα μει-

ωθεί. «Οι θετικοί δείκτες της οικονομίας, δεν επιτρέ-

πουν θριαμβολογίες» τόνισε, «μας επιτρέπουν όμως,

βάσιμα, να αισιοδοξούμε για το μέλλον». 

«Στο υπουργείο Εργασίας παραμένουμε προσηλωμέ-

νοι στον στρατηγικό μας στόχο: στη δραστική μείω-

ση της ανεργίας και στη δημιουργία συνθηκών για

πλήρη, σταθερή και αξιοπρεπή απασχόληση για όλους»

υπογράμμισε η αναπληρώτρια υπουργός. Σύμφωνα

με την ίδια, η ανεργία μειώθηκε στο 21,7% από 26,5%

που ήταν το 2014. Φέτος, μέχρι και τον Ιούλιο δημι-

ουργήθηκαν πάνω από 263.000 νέες θέσεις εργασίας,

αριθμός ρεκόρ 16ετίας.
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Γ. Σ. ΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 
8-10 Σεπτεμβρίου 
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Η κ. Αντωνοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας να

αντλήσει περισσότερα κονδύλια από την ΕΕ για την απα-

σχόληση και την ανεργία. Σημείωσε, τέλος, ότι η κυβέρνη-

ση προωθεί τη συνεργασία με τα επιμελητήρια και αυτό

αποτυπώθηκε θεσμικά και στην ΚΥΑ για το Πλαίσιο Ποιό-

τητας της Μαθητείας όπου προβλέπεται η συμμετοχή της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη διακυβέρνηση του

συστήματος της μαθητείας σε εθνικό επίπεδο.

Στο χαιρετισμό του προς τα μέλη της Συνέλευσης, ο Γενι-

κός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω-

τή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης αναφέρθηκε στην προσπά-

θεια που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-

πτυξης για την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού Θεσμού

και του ρόλου των Επιμελητηρίων στην Εθνική Οικονομία,

επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σχεδιαζόμενη για το σκο-

πό αυτό νομοθετική παρέμβαση θα κατατεθεί στη Βουλή

στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Τέλος, ο κ. Παπαδεράκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συ-

νεργασία μεταξύ Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και ΚΕΕ-

Επιμελητηρίων, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,

επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα Επιμελητήρια διαθέτουν

την κατάλληλη δομή και γνώση για την ανάληψη και επιτυχή

διεκπεραίωση πλήθους υπηρεσιών για λογαριασμό της Πο-

λιτείας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρου-

χά επεσήμανε τη χρησιμότητα του επιμελητηριακού θεσμού

αλλά και τη βούληση της κυβέρνησης για στήριξη της επι-

χειρηματικότητας και ιδιαίτερα της μικρομεσαίας. Χαιρε-

τισμό απηύθυνε επίσης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδόνιας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, καλώντας την

κυβέρνηση να προωθήσει μέτρα στήριξης της οικονομίας,

της επιχειρηματικότητας και του επιμελητηριακού θεσμού.

Η υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικ. Παπανάτσιου απά-

ντησε στις παρατηρήσεις των προέδρων των Επιμελητη-

ρίων. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέρ-

γιος Πιτσιόρλας τόνισε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνη-

σης είναι να διαμορφωθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο κ. Παναγιώτης Κορ-

κολής, Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ,

ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός γραμματέας Διαχείρι-

σης Ιδιωτικού Χρέους, ο γενικός γραμματέας Βιομηχα-

νίας κ. Στρατής Ζαφείρης, ο κ. Χρίστος Δήμας αναπλη-

ρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, εκ

μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ομι-

λία του έκανε λόγο για δείγματα επιστροφής της οικονομίας

στην κανονικότητα και την ανάπτυξη, πρόσθεσε, ωστόσο,

ότι η θετική πορεία της χώρας στο άμεσο μέλλον δεν έχει

διασφαλιστεί. 

«Ο μόνος δρόμος για την επιστροφή σε τροχιά δυναμικής

και διατηρήσιμης μεσοπρόθεσμα ανάπτυξης, είναι η μετά-

βαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, το οποίο θα στη-

ρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις» τόνισε ο κ.

Μίχαλος, επισημαίνοντας ότι «η οικοδόμηση ενός τέτοιου

υποδείγματος προϋποθέτει:

❚ Ανταγωνιστική παραγωγή, η οποία θα προκύψει μέσα από

σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο,

στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση.

❚ Ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον, το

οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα εν-

θαρρύνει την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβου-

λιών.

❚ Γι’ αυτό και ζητούμε νέα Δημοσιονομική Πολιτική, τώρα

με ένα ριζοσπαστικό φορολογικό σύστημα μεταβλητού

αφορολόγητου.
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Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας εισο-

δήματος επιχειρήσεων 20% με ταυτόχρονη συγκράτηση και

αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών και βελτίω-

ση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφορών.

Θέσπιση ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος

φυσικών προσώπων με «μεταβλητό αφορολόγητο» βάσει

εισοδημάτων – δαπανών, που μπορεί να συμβάλει τα μέγι-

στα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η πρόταση συνίσταται στο ότι τα φυσικά πρόσωπα φορο-

λογούμενοι θα μπορούν να αυξάνουν το αφορολόγητο όριό

τους μέχρι και του ποσού του συνόλου των δαπανών που

έχουν πραγματοποιήσει το έτος κατά το οποίο φορολογού-

νται τα εισοδήματά τους με τη χρήση πλαστικού χρήματος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας και Ανά-

πτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εξέφρασε την πε-

ποίθηση ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον εκτός

κινδύνου, έχοντας εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, στη διάρ-

κεια της ομιλίας του στο καθιερωμένο γεύμα εργασίας που

παρέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ-

σαλονίκης (ΕΒΕΘ), μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης

της ΚΕΕ, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου.

Απευθυνόμενος στα μέλη της ΚΕΕ, ο κ. Παπαδημητρίου

επισήμανε ότι η οικονομία ανακάμπτει ταχύτατα σε όλα τα

επίπεδα και παρέθεσε μια σειρά δεικτών που, όπως είπε, το

επιβεβαιώνουν. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι τελικά η αύξη-

ση του ΑΕΠ, για το 2017, θα υπερβεί το στόχο του 1,8% και

μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης έναντι των θε-

σμών και των αγορών μετά το επιτυχές κλείσιμο της β’ αξιο-

λόγησης και την πρόταση της Κομισιόν για έξοδο της Ελ-

λάδας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός τα spread των ελλη-

νικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν πάνω από 300 μονά-

δες βάσης, σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ οι Ξένες Άμε-

σες Επενδύσεις (ΞΑΕ), οι οποίες αποτελούν την ατμομη-

χανή της ανάκαμψης, το 2016, συνολικά αυξήθηκαν 170%

έναντι του 2015 υπερβαίνοντας κατά 800 εκατ. ευρώ τα επί-

πεδα εισροών του 2014, ενώ το α’ εξάμηνο του 2017 ση-

μείωσαν νέα άνοδο 185% έναντι του α’ εξαμήνου 2016. Επι-

σήμανε ακόμη ότι οι εξαγωγές αγαθών του α’ εξαμήνου 2017

είναι οι υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας με τις βιομη-

χανικές εξαγωγές να κυριαρχούν, τις τουριστικές εισροές να

σημειώνουν νέο ρεκόρ το 2017 και το Γενικό Δείκτη Βιο-

μηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα να σημειώνει σταθερή

άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς «από ετήσια κάμψη -

1,9% το 2014 πέρασε σε άνοδο 1% το 2015 και 2,5% το

2016, ενώ το α’ εξάμηνο 2017 σημειώνει ακόμη μεγαλύτε-

ρη αύξηση 6%, δηλαδή τρεις φορές μεγαλύτερη από την

αντίστοιχη περίοδο του 2016».
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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Οικονομίας και

Ανάπτυξης στον εποχικά προσαρμοσμένο Δείκτη Υπεύ-

θυνων Προμηθειών (PMI) για τον τομέα μεταποίησης

στην Ελλάδα, ο οποίος, τον Αύγουστο του 2017, κατέ-

γραψε τιμή πάνω από το σημαντικό σημείο μηδενικής

μεταβολής των 50,0 μονάδων και έκλεισε στις 52,2 μο-

νάδες, σημειώνοντας υψηλό εννέα ετών στην ανάπτυ-

ξη του κλάδου.

Σημείωσε ακόμη πως για πρώτη φορά εφέτος ανακάμπτει

η οικοδομική δραστηριότητα και το λιανικό εμπόριο,

ότι τα ιδιωτικά χρέη μειώθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μο-

νάδες του ΑΕΠ, ότι το κόστος δανεισμού του ιδιωτι-

κού τομέα μειώνεται σταδιακά, ότι αυξάνονται οι θέσεις

εργασίας και μειώνεται η ανεργία.

Νωρίτερα, αναφερόμενος στην κατάσταση της πραγ-

ματικής οικονομίας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Δημή-

τρης Μπακατσέλος, υπογράμμισε πως αυτή δεν συμ-

βαδίζει με τη θετική κίνηση κάποιων δεικτών την οποία

κάποιοι ερμηνεύουν ως σημάδι επανεκκίνησης. «Το συ-

νεχώς μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

κρατά χαμηλή την εσωτερική ζήτηση. Αυτό, σε συν-

δυασμό με την ανύπαρκτη ρευστότητα, τους υψηλότε-

ρους φόρους και τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφο-

ρές έχει φέρει ασφυξία στην αγορά και έχει οδηγήσει

την οικονομία σε έναν υφεσιακό κύκλο. Αυτή είναι η

κατάσταση της ελληνικής οικονομίας», είπε ο κ. Μπα-

κατσέλος.

Το ίδιο βράδυ, επίσημο δείπνο προς τιμή των εκπρο-

σώπων των Επιμελητηρίων όλης της χώρας που ήρ-

θαν στην πόλη για να παραστούν στα εγκαίνια της

διοργάνωσης, παρέθεσε η διοίκηση του Επαγγελμα-

τικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Κεντρι-

κός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κων. Μίχαλος, ο

οποίος επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε νωρίτερα την

ίδια ημέρα ενώπιον του υπουργού Οικονομίας Δημή-

τρη Παπαδημητρίου, ότι η τρίτη αξιολόγηση πρέπει να

ολοκληρωθεί ταχέως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση

«τα τραύματα θα είναι πολύ βαριά». 

«Η υπερφορολόγηση, η μείωση της αγοραστικής δύ-

ναμης των πολιτών και τα τεράστια προβλήματα στη

λειτουργία του κράτους μας ταλαιπωρούν και φέτος, όπως ακρι-

βώς τα συζητούσαμε και πέρυσι, αφού τίποτε δεν βελτιώθηκε

από τότε», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μιχάλης Ζορπίδης.

Τα εγκαίνια των περιπτέρων της ΚΕΕ και των Επιμελητη-

ρίων – μελών της πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 10 Σε-

πτεμβρίου. από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προ-

στασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνη Παπαδεράκη. Κατά τη διάρ-

κεια της Έκθεσης, πλήθος ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, εκ-

πρόσωπων θεσμικών φορέων και επισκεπτών, τίμησαν με την

παρουσία τους τα περίπτερα 2 και 3 της ΚΕΕ και των Επιμε-

λητηρίων. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος,

συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προ-

στασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνη Παπαδεράκη, και τους πρώ-

ην Υπουργούς κκ. Δημήτρη Μάρδα, και Μάκη Γιακουμάτο,

επισκέφθηκε τα περίπτερα της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων και

εντυπωσιάστηκε από την ποικιλία και την ποιότητα των εκθε-

μάτων των επιχειρήσεων, την καινοτομία στη συσκευασία των

προϊόντων και την μοναδικότητα των γεύσεων. Παράλληλα εί-

χε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναντήσεις με Προέδρους

και εκπροσώπους Επιμελητηρίων. Τα περίπτερα της ΚΕΕ και των

Επιμελητηρίων επισκέφθηκε ακόμη ο Περιφερειάρχης Στερε-

άς Ελλάδος, κ. Κώστας Μπακογιάννης και οι πρώην Υπουρ-

γοί κκ. Σταύρος Καλαφάτης και Θόδωρος Καράογλου.





ΚΕΕ: ο Προϋπολογισμός 2018
στηρίζεται στην υπερφορολό-
γηση επιχειρήσεων

Ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος, με αφορμή την κατάθεση του

Προϋπολογισμού για το 2018 στη Βουλή, προ-

έβη στις 22 Νοεμβρίου στην ακόλουθη δήλωση: 

Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 2018 για ανάπτυξη

2,5% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,82% του ΑΕΠ είναι υπε-

ραισιόδοξη, καθώς και αυτός ο προϋπολογισμός στηρίζεται

στην υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώ-

πων που έχουν εξαντλήσει πλέον τη φοροδοτική τους ικα-

νότητα. Εάν όμως ο στόχος τελικά επιτευχθεί, που όλοι ευ-

χόμαστε, τότε πραγματικά θα δοθεί η δυνατότητα στη χώ-

ρα να βγει από τη στενωπό των μνημονίων και να ακολου-

θήσει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, βασισμένο στην προ-

σέλκυση και δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων. 

Δημιουργεί, επίσης, συγκρατημένη αισιοδοξία η πρόβλεψη

ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και

μάλιστα θα αποφέρει έσοδα ύψους 2,7 δισ. ευρώ, όπως επί-

σης και η αναφορά στον προϋπολογισμό για νέα έξοδο στις

αγορές. 

Είναι η πλέον κρίσιμη αλλά και κατάλληλη περίοδος -κα-

θώς φαίνεται ότι οι δανειστές έχουν σταματήσει να δυναμι-

τίζουν τις προσπάθειες της χώρας- να πετύχουμε τους στό-

χους που έχουν τεθεί και να προχωρήσει επιτέλους η ελά-

φρυνση του ελληνικού χρέους, που άλλωστε αποτελεί εθνι-

κή προτεραιότητα. 

Ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας δε θα πά-

ψουμε να φωνάζουμε ότι η υπερφορολόγηση αποτελεί τον

υπ’ αριθμό ένα παράγοντα που καταδικάζει την οικονομία

και την αγορά σε μαρασμό. Η Ελλάδα χρειάζεται επειγό-

ντως ένα φορολογικό σύστημα που θα στηρίζεται στη διεύ-

ρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στην εξόντωση συ-

νεπών φορολογουμένων πολιτών και επιχειρήσεων. 
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Aναπληρωτής 
πρόεδρος των
Eυρωεπιμελητηρίων 
επανεξελέγη 
ο Κ. Μίχαλος Σ

τη θέση του αναπληρωτή προέδρου

των Ευρωεπιμελητηρίων επανεξελέ-

γη ομόφωνα ο πρόεδρος της Κεντρι-

κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Η γενική συνέλευση

των Ευρωεπιμελητηρίων συνήλθε στις Βρυξέλ-

λες, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, για την εκλο-

γή νέου προεδρείου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μί-

χαλος κατείχε τη θέση αυτή από τον Ιούνιο του

2014, ενώ έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος των

Ευρωεπιμελητηρίων.

Νέος πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων εξελέ-

γη ο κ. Christoph Leitl (Αυστρία). Αναπληρωτές

πρόεδροι εξελέγησαν οι κ. κ. Κωνσταντίνος Μί-

χαλος (Ελλάδα), Ian Talbot (Ιρλανδία) και

Stephan Müchler (Σουηδία). Οι αναπληρωτές

πρόεδροι έχουν διετή θητεία. Ενώ, στη θέση των

αντιπροέδρων τοποθετήθηκαν ο κ. Rifat Hisar-

ciklioglu (Τουρκία) και η κ. Martha Schultz (Αυ-

στρία). 

Μετά την επανεκλογή του ο κ. Κωνσταντίνος

Μίχαλος δήλωσε: «Είναι άκρως τιμητική για την

επιχειρηματική και επιμελητηριακή κοινότητα η

επανεκλογή μου στη θέση του αναπληρωτή προ-

έδρου των Ευρωεπιμελητηρίων. Και στη νέα μου

αυτή θητεία, από κοινού με τους συναδέλφους

μου στην ΕΕ, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις,

προκειμένου να επιλυθούν σημαντικά προβλή-

ματα που εμποδίζουν την επιχειρηματική δράση.

Στόχος μας είναι να επέλθει μια ουσιαστική ενο-

ποίηση σε οικονομικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης προς όφελος της επιχειρηματικότητας.

Ταυτόχρονα, θα επιχειρήσουμε και την περαιτέ-

ρω στήριξη της ελληνικής οικονομίας που, κατά

κοινή ομολογία της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής

κοινότητας, αρχίζει να βγαίνει από την κρίση και

να ανακτά τη δυναμική της». 
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
κ. Πρ. Παυλόπουλο

T
ον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-

λόπουλο επισκέφτηκε, στις 22 Αυγούστου, στο

Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κων-

σταντίνος Μίχαλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Παύλο Ραβάνη και

τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, και τον ενημέρωσε για την πο-

ρεία της οικονομίας και της αγοράς. 

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι

μετά από ένα μεγάλο διάστημα ύφεσης η ελληνική οικονο-

μία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, γεγονός που οφείλεται κυ-

ρίως στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, στην κα-

λή πορεία του τουρισμού, στην αύξηση της βιομηχανικής

παραγωγής και στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 2016,

που αυξάνουν την αξιοπιστία της Ελλάδας στις αγορές. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, ωστόσο, επεσήμανε

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι υπάρχουν ακόμη αρκε-

τά αγκάθια στην αγορά, επικεντρώνοντας στην υψηλή φο-

ρολογία, στην έλλειψη ρευστότητας και στο αντιαναπτυ-

ξιακό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερη μνεία

έκανε ο κ. Μίχαλος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι επιχειρήσεις της Αθήνας και τόνισε ότι πρέπει να προ-

χωρήσουν άμεσα δραστικές παρεμβάσεις για τον μετασχη-

ματισμό του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στο έργο

των Επιμελητηρίων και στη συμβολή τους για την αποτε-

λεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της εθνι-

κής μας οικονομίας και της αγοράς, επισημαίνοντας ότι ο επι-

χειρηματικός κόσμος προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις

να συμβάλει σε μια πορεία δυναμικής και διατηρήσιμης ανά-

πτυξης. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος

άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις απόψεις των εκπρο-

σώπων της επιμελητηριακής κοινότητας και ζήτησε συνεχή

ενημέρωση και συνεργασία. 
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Συνάντηση της ΚΕΕ 
με τον πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας

Μ
ε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, στα γραφεία του κόμμα-

τος στην οδό Πειραιώς, συναντήθηκαν στις

7 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μί-

χαλος και η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ αποτελούμε-

νη από τους Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο,

τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Ιορδάνη Τσώτσο, τον Γ' Αντιπρόε-

δρο κ. 'Αγγελο Τσατσούλη, τον Δ΄ Αντιπρόεδρο κ. Παύλο

Τονικίδη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Αγνιάδη,

τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Μιχάλη Ζορπίδη, τον

Οικονομικό Επόπτη κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη και τον Ανα-

πληρωτή Οικονομικό Επόπτη κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ παρέδωσε στον πρόεδρο της Νέας

Δημοκρατίας το υπόμνημα της Κεντρικής Ένωσης Επι-

μελητηρίων με τις θέσεις και τις προτάσεις του επιχειρη-

ματικού κόσμου, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-

νίκης. Ο κ. Μίχαλος επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που

διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια σε εθνικό και περιφερει-

ακό επίπεδο για τη λειτουργία της αγοράς και την εθνική

οικονομία και τόνισε ότι πρωταρχικός τους στόχος είναι η

επιστροφή στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή αλλά και

την εθνική μας αυτονομία και κυριαρχία. Ιδιαίτερη αναφο-

ρά έγινε από τον κ. Μίχαλο στην ανάγκη για δραστική μεί-

ωση φόρων και εισφορών, την επαρκή χρηματοδότηση των

επιχειρήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κα-

θιέρωση ενός συστήματος εκπαίδευσης που θα ανταποκρί-

νεται στις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης. 

Ο κ. Μίχαλος πρότεινε ένα ριζοσπαστικό φορολογικό σύ-

στημα μεταβλητού αφορολόγητου με: Καθιέρωση ενιαίου flat

rate συντελεστή φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων 20%

με ταυτόχρονη συγκράτηση και αναδιάρθρωση των μη πα-

ραγωγικών δαπανών και βελτίωση της εισπραξιμότητας φό-

ρων και εισφορών. 

Θέσπιση ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος

φυσικών προσώπων με «μεταβλητό αφορολόγητο» βάσει

εισοδημάτων – δαπανών, που μπορεί να συμβάλει τα μέγι-

στα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η πρόταση συνί-

σταται στο ότι τα φυσικά πρόσωπα φορολογούμενοι θα μπο-

ρούν να αυξάνουν το αφορολόγητο όριό τους μέχρι και του

ποσού του συνόλου των δαπανών που έχουν πραγματοποι-

ήσει το έτος κατά το οποίο φορολογούνται τα εισοδήματά

τους με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Ένα τέτοιο μέτρο

θα έδινε πολύ ισχυρό κίνητρο στους φορολογούμενους για

τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, με αποτέλε-

σμα να εμφανιστούν σημαντικά αδήλωτα εισοδήματα από

μία μερίδα επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών,

οι οποίοι δρουν σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και της

υγιούς επιχειρηματικότητας. Και βεβαίως, προτείνεται η κα-

θιέρωση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος,

22% και 33% για το υπόλοιπο φορολογητέο εισόδημα των

φυσικών προσώπων. Δημοσιονομικά ένα τέτοιο σύστημα

θα είχε σημαντικά οφέλη και για τα δημόσια ταμεία, καθώς

εάν συνδυαζόταν με την άμεση αποστολή του ΦΠΑ σε κά-

θε αγορά απευθείας στα δημόσια ταμεία, θα έλυνε το πρό-

βλημα της υστέρησης εσόδων από αποφυγή απόδοσης του
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ΦΠΑ που αποτελεί μείζον πρόβλημα. Επιπροσθέτως, θα έδι-

νε μία σημαντική τόνωση στην κατανάλωση και στην αγο-

ρά, καθώς όσο περισσότερο δαπανά ο κάθε φορολογούμε-

νος, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνει. Άλλωστε, έχει απο-

δειχθεί ότι είναι λανθασμένη η πολιτική λιτότητας σε πε-

ριόδους κρίσης και αυτό που απαιτείται παράλληλα με την

ανάπτυξη μέσω επενδύσεων είναι και η αύξηση της εσωτε-

ρικής κατανάλωσης. 

Τέλος, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι τα Επιμελητήρια ως θεσμο-

θετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας επί οικονομικών θεμά-

των, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης των προ-

βλημάτων της χώρας και πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνά-

μεις τους στην οικονομία και την κοινωνία. Πρέπει να στη-

ριχθεί ο θεσμός για να μπορέσουν τα επιμελητήρια να στη-

ρίξουν τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τον

οποίον πρέπει να ακολουθήσει και η ίδια η οικονομία μας,

για να μπορέσουμε επιτέλους να βγούμε από αυτόν τον

εφιάλτη της κρίσης. Ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί να

συμβάλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη το

έχει κάνει.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης ανέ-

φερε:

«Χαιρόμαστε που σας υποδεχόμαστε στα κεντρικά γρα-

φεία της Νέας Δημοκρατίας για να κάνουμε μια συζήτηση

ενόψει της προετοιμασίας μας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης. Να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία και

κυρίως ο χώρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που κα-

τεξοχήν εκπροσωπείται από τον επιμελητηριακό θεσμό. 

Η πραγματική οικονομία περνάει δύσκολα και οι μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα φορολογικό και

επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο, δυστυχώς, κάνει τη

ζωή του επιχειρηματία κάθε μέρα πιο δύσκολη. Εμείς έχου-

με σκοπό αυτά να τα αντιμετωπίσουμε και να καταθέσου-

με ένα πλαίσιο προτάσεων που θα απελευθερώνει τις υγι-

είς δυνάμεις της επιχειρηματικότητος και θα δίνει τη δυ-

νατότητα, πάλι, στη μικρομεσαία επιχείρηση, κατεξοχήν,

να σταθεί στα πόδια της και να διεκδικήσει δικαίωμα στην

ανάπτυξη. Οι προτάσεις μας θα εξειδικευθούν περαιτέρω

στην ομιλία την οποία θα κάνω στην Έκθεση. Θα ήθελα,

όμως, να σταθώ σε τρία σημεία, τα οποία με χαρά βλέπω

ότι και εσείς θίγετε στο δικό σας υπόμνημα και τα θεωρώ

καθοριστικής σημασίας. 

Το ζήτημα της φορολογίας. Έχουμε δεσμευθεί σε μείωση της

φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων στο 20%, εντός

δύο ετών. Δέσμευση που είχα εξαγγείλει στη Δ.Ε.Θ., τον

περασμένο χρόνο.

Το ζήτημα της ρευστότητας, το οποίο ξέρω ότι ταλαιπωρεί

πάρα πολύ τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Δεν ανα-

φέρομαι μόνο στην αποδέσμευση πόρων από το ΕΣΠΑ. Εί-

χαμε, χθες, την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την πραγμα-

τικότητα, η οποία επικρατεί στο ΕΣΠΑ, κυρίως σε ό,τι αφο-

ρά τα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότη-

τα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουν πέσει χρή-

ματα στην πραγματική αγορά. Και παρά την εικονική πραγ-

ματικότητα, που χτίζει η Κυβέρνηση, η αλήθεια, δυστυχώς,

δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. 

Είχα την ευκαιρία, χθες, να κάνω μια αναλυτική συζήτηση

με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το

πως οι τράπεζες μπορούν πάλι να γίνουν μια ατμομηχανή

χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και το πως μπο-

ρεί πραγματικά να υπάρξει μια πολιτική χρηματοδοτικής

επέκτασης, από την οποία ωφελημένη θα είναι κυρίως η

πραγματική οικονομία. 

Στέκομαι ιδιαίτερα και στο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Κράτους προς τους ιδιώτες και προς τις επι-

χειρήσεις, που, δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις, οι ληξι-

πρόθεσμες οφειλές αυξάνονται. Η καθυστέρηση στην εκτα-

μίευση της τελευταίας υποδόσης από μόνη της δείχνει την

προχειρότητα με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το

καθοριστικό αυτό ζήτημα. Για μας είναι πολιτική προτε-

ραιότητα η σταδιακή αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υπο-

χρεώσεων του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως εξάλ-

λου είχαμε κάνει και είχαμε δρομολογήσει όταν ήμασταν Κυ-

βέρνηση το διάστημα 2012 - 2014.

Το τρίτο σημείο αφορά το όλο πλαίσιο του επιχειρηματι-

κού περιβάλλοντος: Απλοποιήσεις αδειοδοτικών διαδικα-

σιών και δημιουργία μιας πραγματικότητας για τον επι-

χειρηματία, που δεν θα τον καθηλώνει σε έναν κυκεώνα

περιττής γραφειοκρατίας. Κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο

για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά

και για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα έρθουν και θα

επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας».
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αφιέρωμα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε/C.S.R)   & Βιώσιμη Ανάπτυξη Αειφορία
Κυκλική Οικονομία

Ό,τι προηγουμένως θεωρού-
νταν «απόβλητο», μπορεί να με-
τατραπεί σε πρώτη ύλη.

Ως απόρροια της διεθνούς κρί-
σης, μετά το 2008, στην προσπά-
θεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
σταθούν καλύτερα οι οικονομίες
των κρατών μελών στον παγκό-
σμιο ανταγωνισμό, η έννοια της
βιομηχανικής πολιτικής «επιστρέ-
φει».
Ο όρος βιομηχανική πολιτική πε-

ριγράφει δέσμη κρατικών στόχων και δράσεων για την προώθη-
ση της οικονομικής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας συγκε-
κριμένων κλάδων της βιομηχανίας, υποστηρίζοντας τις επιχειρή-
σεις να προσαρμοστούν στις μεταβολές της τεχνολογίας, του αντα-
γωνισμού και της ζήτησης (βιομηχανική προσαρμογή). 
Στο πλαίσιο αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντάσσεται και η μετά-
βαση από τη σημερινή γραμμική στην κυκλική οικονομία, που
προϋποθέτει εστίαση της διαχείρισης των πόρων στην επαναχρη-
σιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και
προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπο-
ρεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Ο στόχος δεν έχει μόνο περιβαλλοντική διάσταση. Η αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των πόρων μπορεί να οδηγήσει σε νέα
ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο βελτιωμένος οικο-σχεδιασμός
προϊόντων, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η ενίσχυ-
ση της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονό-
μηση δαπανών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
τάξης των 600 δισ., με παράλληλη μείωση της εκπομπής αερίων
του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Συμπληρωματικά μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας από τη
χρήση πόρων κατά 30% μέχρι το 2030 μπορούν να οδηγήσουν
σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%, δημιουργώντας ταυτόχρονα 2 εκ. πρό-
σθετες θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανά-
πτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας, επιδιώκει αφενός τη διαρκή βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής λειτουργίας της με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος και διαχείριση του περιβαλλοντικού-κλιματικού κινδύ-
νου, αφετέρου την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που
περιλαμβάνει και τους παρακάτω τομείς:

✓ Περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ.

✓ Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης
✓ Ενεργειακές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
✓ Ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων 

Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στη θέση του οδηγού κατά τη με-
τάβαση στην κυκλική οικονομία. Η ενίσχυση της συνεργασίας εντός
και μεταξύ της εφοδιαστικής αλυσίδας (βιομηχανική συμβίωση)
μπορεί να μειώσει το κόστος, τα απόβλητα και την περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση. 

Οι βασικές ενέργειες που προωθούν τη βιομηχανική συμβίωση εί-
ναι:
✓ Η ανταλλαγή ρευμάτων υλικών μεταξύ διαφορετικών μονάδων
✓ Η επαναχρησιμοποίηση ενέργειας
✓ Η δημιουργία κατά το δυνατόν ευρύτερου δικτύου συνεργασίας
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βιομηχανικής συμβίωσης εί-
ναι η γεωγραφική εγγύτητα μονάδων, ώστε να είναι ευκολότερη
η ανταλλαγή ρευμάτων υλικών.
Προς τη βιομηχανική συμβίωση των εντός των ΒΙ.ΠΕ. επιχειρή-
σεων
Η ανάπτυξη των Βιομηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα, αλλά και
η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός αυτών, δεν έχει γίνει ιστο-
ρικά, όπως είναι αναμενόμενο, με γνώμονα την ανάπτυξη βιομη-
χανικής συμβίωσης και τελικά την προώθηση της κυκλικής οικο-
νομίας. Εκτιμάται ωστόσο ότι η παρουσία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., που
ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση σε 26 βιομηχανικές περιοχές με
εγκατεστημένες περίπου 2.300 επιχειρήσεις, δημιουργεί καταρ-
χάς τις προϋποθέσεις για την προώθηση σήμερα της κυκλικής οι-
κονομίας.
Ειδικότερα για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στις
ΒΙ.ΠΕ., στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέ-
πεται, μεταξύ άλλων, ότι «στους οργανωμένους υποδοχείς δρα-
στηριοτήτων ο φορέας που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους
έχει την αρμοδιότητα για την οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων
που παράγονται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των παρα-
γωγών αποβλήτων που απορρέουν από την Οδηγία 2008/98/ΕΕ και
τον Νόμο 4042/2012».
Το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν έχει προβλέψεις που μπορούν να λει-
τουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια για βιομηχανική συμ-
βίωση,καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και μείωση των αποβλή-
των.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ προετοιμάζεται να συνεργαστεί με
τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για την πρόληψη παραγωγής απο-
βλήτων, την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης του ξηρού ρεύ-
ματος των βιομηχανικών αποβλήτων (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα,
γυαλί κ.λπ.), τη βέλτιστη αξιοποίηση του ρεύματος των οργανικών
βιομηχανικών αποβλήτων και την ασφαλή διάθεση των υπολειμ-
μάτων.

Βιομηχανικές 
περιοχές 
και κυκλική οικονομία Άρθρο του Ανδρέα Λουκάτου

Σύμβουλου Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
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ΔΕΘ 2017: Τα αιτήματα της ΚΕΕ
στους πολιτικούς αρχηγούς

Τ
η ριζική αλλαγή της φορολογίας εισοδήματος

πρότεινε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επι-

μελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος με στόχο την καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής, την προστασία της υγιούς επιχειρηματι-

κότητας, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την τόνω-

ση της κατανάλωσης. 

Η πρόταση της ΚΕΕ περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που

απέστειλε στις 31 Αυγούστου στους πολιτικούς αρχηγούς των

κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο,

ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά το υπόμνημα έχει ως εξής: 

«Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ύφεσης και στασιμότητας,

η ελληνική οικονομία φαίνεται να επιστρέφει σε θετική πο-

ρεία. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Ε.Ε. και

άλλων οργανισμών, το 2017 καταγράφεται θετικός ρυθμός

μεταβολής του ΑΕΠ, που αναμένεται να πλησιάσει στα επί-

πεδα του 1,5% σε επίπεδο έτους. 

Στην πορεία αυτή συμβάλουν μια σειρά από εξελίξεις, όπως

η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η καλή

πορεία του τουρισμού, η αύξηση της βιομηχανικής παραγω-

γής και η καταγραφή σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσμα-

τος για το 2016, στο βαθμό που αυξάνει την αξιοπιστία της

Ελλάδας έναντι των αγορών. 

Ωστόσο, τα θετικά αυτά σημάδια σε καμία περίπτωση δεν

δικαιολογούν εφησυχασμό, καθώς:

❚ Η επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων δεν

αποτελεί από μόνη της μέτρο θετικής εξέλιξης της οικο-

νομίας, ιδιαίτερα όταν αυτά στηρίζονται αποκλειστικά σχε-

δόν στην αύξηση των εσόδων δια της υπερφορολόγησης της

οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κε-

ντρική Ένωση Επιμελητηρίων προτείνει ένα νέο σύστη-

μα φορολόγησης με «μεταβλητό αφορολόγητο» βάσει ει-

σοδημάτων - δαπανών, με στόχο την αποκάλυψη αδήλω-

των εισοδημάτων, τη μείωση της φορολογίας των φυσι-

κών προσώπων και την τόνωση της εσωτερικής κατανά-

λωσης.

❚ Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμη χαμηλός σε σχέση με

το έδαφος που πρέπει να καλυφθεί. Για να επανέλθει στην

κανονικότητα μια οικονομία που έχει συρρικνωθεί σε πο-

σοστό άνω του 25% τα τελευταία χρόνια, δεν αρκεί μια ορια-

κά θετική μεταβολή του ΑΕΠ. Δεν αρκεί μια πρόσκαιρη,

ασθενική και στηριγμένη σε συγκυριακούς παράγοντες ανά-

καμψη. Χρειάζονται ταχείς ρυθμοί μεγέθυνσης για αρκετά

χρόνια.

❚ Καθυστερεί ακόμη ο παραγωγικός μετασχηματισμός της

ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη που χρειάζεται η χώρα

δεν μπορεί να στηριχθεί στο μοντέλο του παρελθόντος: σε

μια οικονομία εσωστρεφή, δυσανάλογα στηριγμένη στην

κατανάλωση και υπερβολικά εξαρτημένη από το κράτος. 

❚ Απαιτείται η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγη-

σης ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το θετικό momentum από

το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την αναμενομέ-

νη καλή τουριστική χρονιά. Θα είναι ολέθριο πολιτικό λά-

θος να επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν

για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. 

Ο μόνος δρόμος για την επιστροφή σε τροχιά δυναμικής και

διατηρήσιμης μεσοπρόθεσμα ανάπτυξης, είναι η μετάβα-

ση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, το οποίο θα στηρί-

ζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις. Η οικοδόμη-

ση ενός τέτοιου υποδείγματος προϋποθέτει:

➚ Ανταγωνιστική παραγωγή, η οποία θα προκύψει μέσα από

σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο,

στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση. 

➚ Ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον, το

οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα εν-

θαρρύνει την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβου-

λιών.

Οι συνθήκες αυτές, σε μεγάλο βαθμό, ακόμη εκλείπουν. 

Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν αρκετά θετικά βήματα, με τη

μορφή μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, στην αγορά εργα-

σίας, αλλά και σε σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρε-

σιών. 

Παραμένουν ωστόσο τα τέσσερα μεγάλα «αγκάθια» που εμπο-

δίζουν την πορεία μετασχηματισμού και ανάκαμψης της ελ-

ληνικής οικονομίας: 

➚ ‘Ενα αντιαναπτυξιακό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής,

που εστιάζει αποκλειστικά σχεδόν στην υπερβολική φο-

ρολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της επιχειρηματι-

κότητας και της εργασίας. Η συνολική επιβάρυνση των επι-

χειρήσεων στην Ελλάδα ξεπερνά σήμερα το 50% των εσό-

δων τους και είναι πολλαπλάσια σε σχέση με ανταγωνί-

στριες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Οι υψηλοί φορολο-

γικοί συντελεστές, αλλά και η αστάθεια και η πολυπλοκό-

τητα του φορολογικού συστήματος είναι παράγοντες που

λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη κάθε επιχειρημα-

τικής πρωτοβουλίας.

➚ Η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Οι Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις βιώνουν στην πλειονότητά τους μια εφιαλτι-

κή πραγματικότητα, με το 60% να αδυνατεί πλέον να αντε-

πεξέλθει στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Η ψαλίδα με-

ταξύ προσφοράς και ζήτησης τραπεζικής χρηματοδότησης

στην Ελλάδα είναι σήμερα η μεγαλύτερη στη ζώνη του ευ-

ρώ, με αποτέλεσμα ακόμα και υγιείς και παραγωγικές επι-

χειρήσεις να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, λόγω δυσεύρε-

του και ακριβού δανεισμού. Πρόσθετα προβλήματα στην

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δημι-

ουργούν οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, οι γρα-

φειοκρατικές διαδικασίες και τα υψηλά τέλη και προμή-

θειες που επιβαρύνουν τις συναλλαγές. 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αρκετές επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους της οικονομίας,
σήμερα εκσυγχρονίζονται προκειμένου να αποκτήσουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα και να ανταπεξέλθουν στον εγχώριο αλλά
και το διεθνές περιβάλλον. Η κρίση έχει ενθαρρύνει την υιοθέ-
τηση νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι
για παράδειγμα το cloud, που προσφέρουν καλύτερη στόχευση,
μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και εξοικονόμηση πόρων. 
Η COSMOTE, απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγο-
ράς, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο για
τις μικρές όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με διαφορετικό
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων, που είναι πραγματικά
κομμένες και ραμμένες για τις ανάγκες τους. 

«Έξυπνες» ψηφιακές λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τις μικρές επιχειρήσεις, η πρόταση είναι το COSMOTE Business
One που καλύπτει τις ανάγκες σταθερής και κινητής επικοινωνίας,
Internet με ταχύτητες Fiber (έως 200 Mbps) και 4G/4G+, Cloud stor-
age & email, αλλά και τις ανάγκες τους για υπηρεσίες τηλεφωνικού
κέντρου και security, μαζί με άλλα εργαλεία που βοηθούν στην αύ-
ξηση της παραγωγικότητας. 
Επιπλέον, η COSMOTE παρέχει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση
στις επιχειρήσεις, μέσα από συγκεκριμένο συνεργάτη, στο 13818.
Οι προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου που προσφέρονται
με το COSMOTE Business One, με μενού επιλογών φωνητικής πύ-
λης (IVR), Voicemail-to-Email και ηχογραφημένες ανακοινώσεις -
χωρίς να απαιτείται η αγορά τεχνικού εξοπλισμού τηλεφωνικού κέ-
ντρου- διευκολύνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την επι-
κοινωνία των επιχειρηματιών. Η επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους
συνεργάτες γίνεται πιο εύκολη μέσα από την αποστολή ή λήψη fax
από email λογαριασμό και τη δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσε-
ων σε διαθέσιμο συνεργάτη ή σε κινητό τηλέφωνο. Τα προηγμένα
ψηφιακά εργαλεία και οι «έξυπνες» λύσεις, παρέχουν μεγάλη ευε-
λιξία και περισσότερη οικονομία στις λειτουργικές δαπάνες. 

Με την πρωτοβουλία της COSMOTE «Grow your Business», χιλιάδες επιχει-
ρηματίες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν εκπαιδευτικά σε-
μινάρια για την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής τους. Τα σεμινάρια έλα-
βαν χώρα το τελευταίο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα,
Λάρισα και Ηράκλειο. Το πλήθος των συμμετοχών απέδειξε στην πράξη ότι οι
επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την ανάγκη μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή
και την υιοθέτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.  

Οι προηγμένες ψηφιακές 
λύσεις η απάντηση 
στην ανάγκη των 
επιχειρήσεων για ευελιξία
και εξοικονόμηση πόρων
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

Οι μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουριστικός, ο τραπεζικός,
ο κλάδος της υγείας, των τροφίμων έχουν αυξημένες ανάγκες και απαι-
τήσεις για πιο εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας.
Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η COSMOTE προσφέρει όλο το εύ-
ρος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, παρέχει μεγάλη γκά-
μα υπηρεσιών IT, τα COSMOTE Business IT Solutions, που περιλαμ-
βάνουν λύσεις Data Center, Security, Networking Infrastructure, IoT
και Cloud και μάλιστα χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης κεφαλαίου για αγο-
ρά ακριβού εξοπλισμού, αλλά και πολλές νέες και καινοτόμες λύσεις
σε συνεργασία και με μεγάλους πολυεθνικούς ή εγχώριους συνεργά-
τες μας.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι ζητούμενο για
την ανάπτυξή τους. Ό Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί συνεχώς νέες υπηρε-
σίες και προηγμένες λύσεις που βοηθούν σε αυτή τη μετάβαση. Ταυ-
τόχρονα, επενδύει εντατικά στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών,
που υποστηρίζει την παροχή εξελιγμένων προϊόντων. 

Τα επόμενα χρόνια σκοπός είναι να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο της
COSMOTE με cloud υπηρεσίες για συγκεκριμένους κλάδους επιχει-
ρήσεων, με πολλά productivity tools, αλλά και IoT λύσεις, με το NB-
IoT να κυριαρχεί. Ο Όμιλος ΟΤΕ ως το τέλος του 2019 θα έχει καλύ-
ψει το 95% της επικράτειας με δίκτυο ΝΒΙοΤ. 
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➚ Η γραφειοκρατία και η χαμηλή αποτελεσματικότητα της

Δημόσιας Διοίκησης, σε συνδυασμό με ένα πολύπλοκο

και ασαφές νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με τους απελπι-

στικά αργούς ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης. Σε μια

χώρα όπου απαιτούνται δεκάδες δικαιολογητικά για μια

μεταβίβαση ακινήτου, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ακό-

μη ολοκληρωμένος και σαφής χωροταξικός σχεδιασμός με

κωδικοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, κάθε επέν-

δυση ισοδυναμεί με περιπέτεια. 

➚ Ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο δεν ανταποκρίνε-

ται στις απαιτήσεις, αλλά και στις ευκαιρίες της Οικο-

νομίας της Γνώσης. Η διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης με τις επιχειρήσεις και την παραγωγή είναι εξαι-

ρετικά χαμηλή, με συνέπεια να μένει αναξιοποίητο ένα ση-

μαντικό δυναμικό στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και

να υστερεί η χώρα σε όρους καινοτομίας. Την ίδια ώρα, χι-

λιάδες καταρτισμένοι και ταλαντούχοι απόφοιτοι της Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης, είτε προσδοκούν απασχόληση στο δη-

μόσιο τομέα, είτε κατευθύνονται εκτός Ελλάδας προς ανα-

ζήτηση ευκαιριών. 

Αν δεν προχωρήσουν τώρα, δραστικές παρεμβάσεις για την

αντιμετώπιση όλων αυτών των εμποδίων, η πορεία μετασχη-

ματισμού της ελληνικής οικονομίας θα είναι εξαιρετικά αρ-

γή. Η όποια θετική μεταβολή του ΑΕΠ θα έχει αναπόφευκτα

συγκυριακό χαρακτήρα και θα είναι κατώτερη των προσδο-

κιών και των αναγκών της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι θέσεις και οι διεκδικήσεις της Επιμελητηριακής Κοι-

νότητας είναι σαφείς:

❚ Νέα Δημοσιονομική Πολιτική, τώρα με ένα ριζοσπαστι-

κό φορολογικό σύστημα μεταβλητού αφορολόγητου. 

➚ Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας ει-

σοδήματος επιχειρήσεων 20% με ταυτόχρονη συγκράτη-

ση και αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών και

βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφορών. 

➚ Θέσπιση ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήμα-

τος φυσικών προσώπων με «μεταβλητό αφορολόγητο»

βάσει εισοδημάτων – δαπανών, που μπορεί να συμβά-

λει τα μέγιστα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η

πρόταση συνίσταται στο ότι τα φυσικά πρόσωπα φορο-

λογούμενοι θα μπορούν να αυξάνουν το αφορολόγητο

όριό τους μέχρι και του ποσού του συνόλου των δαπα-

νών που έχουν πραγματοποιήσει το έτος κατά το οποίο

φορολογούνται τα εισοδήματά τους με τη χρήση πλα-

στικού χρήματος. Ένα τέτοιο μέτρο θα έδινε πολύ ισχυ-

ρό κίνητρο στους φορολογούμενους για τη χρήση χρε-

ωστικών και πιστωτικών καρτών, με αποτέλεσμα να εμ-

φανιστούν σημαντικά αδήλωτα εισοδήματα από μία με-

ρίδα επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, οι

οποίοι δρουν σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και της

υγιούς επιχειρηματικότητας. Και βεβαίως, προτείνεται

η καθιέρωση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισο-

δήματος, 22% και 33% για το υπόλοιπο φορολογητέο ει-

σόδημα των φυσικών προσώπων. Εκτιμούμε ότι δημο-

σιονομικά ένα τέτοιο σύστημα θα είχε σημαντικά οφέλη

και για τα δημόσια ταμεία, καθώς εάν συνδυαζόταν με την

άμεση αποστολή του ΦΠΑ σε κάθε αγορά απευθείας στα

δημόσια ταμεία, θα έλυνε το πρόβλημα της υστέρησης

εσόδων από αποφυγή απόδοσης του ΦΠΑ που αποτελεί

μείζον πρόβλημα. Επιπροσθέτως, θα έδινε μία σημαντική

τόνωση στην κατανάλωση και στην αγορά, καθώς όσο πε-

ρισσότερο δαπανά ο κάθε φορολογούμενος, τόσο λιγότε-

ρο φόρο θα πληρώνει. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι είναι

λανθασμένη η πολιτική λιτότητας σε περιόδους κρίσης και

αυτό που απαιτείται παράλληλα με την ανάπτυξη μέσω

επενδύσεων είναι και η αύξηση της εσωτερικής κατανά-

λωσης. 

➚ Αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης: αποδέσμευση από τον φόρο εισο-

δήματος και τον ΦΠΑ και απόδοση στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση φόρων με γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. φόρος ακι-

νήτων, τέλη κυκλοφορίας). 

➚ Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 10%.

Το μέτρο αυτό θα ευνοήσει την άνοδο της καταγεγραμμέ-

νης απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Η μείωση

των εσόδων για τα ταμεία ανά υπόχρεο θα αντισταθμιστεί

από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των υπόχρεων ει-

σφοράς.

➚ Χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων με κριτήριο την κα-

ταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. 

➚ Ταχεία εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων

και των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στην δεύ-

τερη αξιολόγηση. 

➚ Συνδυασμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος με

δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσω της προσαρμο-

γής των πρωτογενών πλεονασμάτων σε επίπεδα που ευ-

νοούν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

❚ Ενίσχυση της ρευστότητας, τώρα.

➚ Απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων μέσω της αντι-

μετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων

δανείων.

➚ Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ σε προγράμματα ενίσχυσης

της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση

στη στήριξη υγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που βρί-

σκονται σε δύσκολη θέση, λόγω της αδυναμίας να αντλή-

σουν κεφάλαια κίνησης και να αναχρηματοδοτήσουν το

δανεισμό τους.

➚ Προσαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέ-

χονται από την Ε.Ε. ώστε να ανταποκρίνονται στα μεγέ-

θη και στις ιδιαίτερες ανάγκες της Μικρομεσαίας Επιχει-

ρηματικότητας, αλλά και στις συνθήκες που επικρατούν

τα τελευταία χρόνια στην πραγματική οικονομία. 

➚ Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη εναλ-

λακτικών πηγών χρηματοδότησης, όπως είναι τα Επιχει-

ρηματικά Κεφάλαια και η Συμμετοχική Χρηματοδότηση,

με συγκεκριμένα κίνητρα για τις μικρές και μεσαίες επεν-

δύσεις. 

➚ Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για νεοφυείς και

καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις με

εξαγωγικό προσανατολισμό

➚ Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώ-

τες, απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστρο-

φής οφειλόμενου φόρου προς τις επιχειρήσεις. 

➚ Αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού εξωδικαστι-

κής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αξιο-

ποίηση της τεχνογνωσίας των Επιμελητηρίων.

➚ Πλήρης άρση των capital controls και κατάργηση των πρό-

σθετων βαρών που έχουν επιβληθεί στις χρηματοπιστωτι-

κές συναλλαγές. 
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❚ Ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, τώρα.

➚ Αξιοποίηση του θεσμού της «αυτοπληροφόρησης» του Δη-

μοσίου, ώστε καμία δημόσια υπηρεσία να μη ζητεί έγγρα-

φα που υφίστανται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δη-

μοσίου και να το αναζητεί ενδοϋπηρεσιακά. 

➚ Ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως

η ηλεκτρονική υπογραφή.

➚ Σύγχρονα οργανογράμματα στη Δημόσια Διοίκηση, εισα-

γωγή συστήματος αξιολόγησης και θέσπιση ποσοτικών και

ποιοτικών στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας σε

όλα τα επίπεδα. 

➚ Ψηφιακή αποτύπωση όλων των δομών της δημόσιας διοί-

κησης. 

➚ Υποχρέωση για ταχύτατη ανταπόκριση κάθε αρμόδιας υπη-

ρεσίας για την υποδοχή επενδυτικών προτάσεων και επι-

βολή κυρώσεων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και κω-

λυσιεργίας.

➚ Ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου και κωδι-

κοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, ώστε οι επεν-

δυτές να γνωρίζουν με σαφήνεια που και με ποιες προϋπο-

θέσεις μπορούν να επενδύσουν. 

➚ Ηλεκτρονική Πολεοδομία. 

❚ Αντιμετωπίστε την πολυνομία και την κακονομία, τώρα.

➚ Ουσιαστικός νομοθετικός προγραμματισμός με ανώτατα

ετήσια όρια παραγωγής νομοθεσίας ανά Υπουργείο.

➚ Μείωση του ρυθμιστικού όγκου με στοχευμένη κωδικο-

ποίηση και συνταγματική προστασία των νέων κωδικών. 

➚ Έλεγχος νομοσχεδίων από το νέο τμήμα του Συμβουλίου της

Επικρατείας πριν την κατάθεση τους στη Βουλή. 

➚ Ενοποίηση των συνοδευτικών εκθέσεων των νομοσχεδίων

σε μία Ανάλυση Ρυθμιστικών ή Κανονιστικών Επιπτώσεων.

➚ Μείωση του ρυθμιστικού όγκου με τη χρήση της «γκιλοτί-

νας». 

➚ Εξορθολογισμός και έλεγχος υπουργικών και βουλευτικών

προσθηκών και τροπολογιών. 

❚ Ριζική αναμόρφωση της Εκπαίδευσης, τώρα.

➚ Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, με ταυτό-

χρονη απελευθέρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από

το κρατικό μονοπώλιο. 

➚ Διασφάλιση της αυτονομίας των πανεπιστημιακών ιδρυ-

μάτων και πλήρης απαλλαγή τους από τον κομματικό ενα-

γκαλισμό.

➚ Εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος αξιο-

λόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και σύνδεση

της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της αξιο-

λόγησης

➚ Αναβάθμιση των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κα-

τάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, με

προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και σε ειδικότητες με

υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

➚ Εκπαίδευση για τη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύμα-

τος, με γενική εισαγωγή σχετικών μαθημάτων και άλλων εκ-

παιδευτικών διαδικασιών. 

➚ Στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την

προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας: Θεσμικό πλαί-

σιο για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά

ιδρύματα, ενίσχυση των προσπαθειών κατοχύρωσης πνευ-

ματικών δικαιωμάτων και εφευρέσεων.

❚ Πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της

ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα

➚ Επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας

➚ Αναβάθμιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων 

➚ Εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη

την Ελλάδα.

❚ Διαρθρωτικές αλλαγές 

➚ Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εργατικής νομοθεσίας

στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

➚ Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. 

➚ Διαμόρφωση συνθηκών για πραγματική ανταγωνιστική αγο-

ρά ενέργειας που θα λειτουργεί σε όφελος προμηθευτών

και καταναλωτών. 

➚ Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

νομοθεσίας για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και ει-

δικά των βιομηχανικών τιμολογίων. 

➚ Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου και των Κοινοτικών

Πόρων για την στήριξη επενδύσεων και δικτύων πώλησης

και προβολής των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατο-

λισμό. 

➚ Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παρο-

χής εγγυήσεων σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατο-

λισμό, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους.

➚ Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών – Εισαγω-

γών, στα πρότυπα επιτυχημένων προγραμμάτων του εξω-

τερικού, με βασική λειτουργία την εφαρμογή ειδικών προ-

γραμμάτων προχρηματοδότησης εξαγωγών. 

➚ Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων με ταχεία υλο-

ποίηση συγκεκριμένων έργων: Αξιοποίηση Ελληνικού, Αε-

ροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, επέκταση Αττικής Οδού,

Μετρό, Προαστιακού Σιδηρόδρομου, κατασκευή έργων

Πράσινης Ενέργειας, σχεδιασμός και κατασκευή ιδιωτικών

μαρίνων σε όλη την χώρα. Διαμόρφωση ενιαίου σχεδίου

αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Αττικής (Σούνιο

– Φάληρο) με βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων

δόμησης, με αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων,

με υλοποίηση αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών και

με κύριο γνώμονα της ανάπτυξη και την αύξηση του του-

ρισμού στο λεκανοπέδιο Αττικής 12 μήνες τον χρόνο. 

➚ Επενδύσεις και αναβάθμιση των ελληνικών λιμανιών με

ταυτόχρονο στρατηγικό σχεδιασμό για συνεργασία με τις

εταιρείες κρουαζιέρας. 

➚ Διαμόρφωση εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του

δημογραφικού προβλήματος. 

➚ Εθνικός Έλεγχος στην πορεία εξυγίανσης των συστημικών

τραπεζών ώστε να διασφαλιστεί η πορεία ανάταξης τους

προς όφελος της εθνικής οικονομίας και να αποκλειστεί κά-

θε ενδεχόμενο τρίτης ανακεφαλοποίησης.  

Η προσπάθεια που έχει γίνει, με κόπο και θυσίες από τους Έλ-

ληνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα κριθεί από τις αποφά-

σεις που θα ληφθούν τώρα. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και

τις ευκαιρίες, με τις κατάλληλες γενναίες παρεμβάσεις, με ομο-

ψυχία και συνεννόηση, να βγει επιτέλους από τον εφιάλτη της

κρίσης και να μπει σε μια πορεία δυναμικής και διατηρήσιμης

ανάπτυξης. Η ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου ανή-

κει σε όλους. 
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Νέες καινοτόμες υπηρεσίες 
από τα Επιμελητήρια

Σ
ε νέα τεχνολογική εποχή περνούν τα Επιμελητήρια

προσφέροντας στο σύνολο των ελληνικών επιχει-

ρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων νέες πρωτοπό-

ρες τεχνολογικά υπηρεσίες. 

Αναλυτικότερα:

1. Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων.

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εύρεσης

επενδυτικών προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενη-

μέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα

διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων στοχεύει

στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακής πλατφόρμας

παροχής διαδραστικών υπηρεσιών

(http://investmenttools.uhc.gr/), στην οποία οι επιχειρήσεις θα

μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες

πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και

προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις

ένταξής τους σε αυτά. Λόγω της διαδραστικότητας της πλατ-

φόρμας ο επιχειρηματίας –χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να

εισάγει στην πλατφόρμα το επιχειρηματικό του προφίλ και

να ενημερώνεται εξειδικευμένα για τα προγράμματα που ται-

ριάζουν στην επιχείρησή του. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάρτησης νέων επενδυτικών

προγραμμάτων το σύστημα αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί

και στη συνέχεια ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρη-

ση. 

2. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ’ αποστάσεως) Εκπαίδευ-

σης.

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εξ απο-

στάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και και-

νοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομα-

λής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκ-

παίδευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (http://elearn-

ing.uhc.gr/) ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθό-

δους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρό-

σκοπτης λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Η νέα αυτή πρωτο-

βουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Με τις υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα

πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει ανα-

πτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκα-

τάρτισης. Σύντομα, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΚΕΕ θα

εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα και παράλληλα θα λειτουρ-

γήσει Web TV Channel, στο οποίο διακεκριμένοι Εκπαιδευ-

τές, Εμπειρογνώμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α. θα

παρουσιάζουν live ενημερωτικές εκπομπές που θα αφορούν

σε θέματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχολούν την επι-

χειρηματική κοινότητα. 

Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης έχει τη δυ-

νατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα που επιθυμεί, όπο-

τε εκείνος το επιθυμεί, από οποιαδήποτε συσκευή με πρό-

σβαση στο διαδίκτυο. 

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα

μαθήματα, κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα με το αν τα μαθή-

ματα αυτά τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά ή προσωπικά.

Άλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που επιτρέ-

πουν την πρόσβαση σε πολύτιμα εκπαιδευτικά θέματα στο

προσωπικό τους, απολαμβάνουν καλύτερη αφοσίωση από αυ-

τούς τους εργαζομένους, οι οποίοι νιώθουν πιο ολοκληρωμέ-

νοι στο χώρο εργασίας τους.

Τέλος, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό πως τα στελέχη των επι-

χειρήσεων ή οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επικοι-

νωνούν μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης με άλλους, οι

οποίοι επίσης παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα και συμμε-

τέχουν στα ίδια τμήματα, να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπει-

ρίες και να δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα «δίκτυο»

επαγγελματιών με κοινούς στόχους και ανησυχίες.

3. Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Από-

κτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών - Μουσικών Δικαι-

ωμάτων»

Η ΚΕΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρε-

σιών που προσφέρει στα Επιμελητήρια, έχει αναπτύξει κε-

ντρική διαδικτυακή εφαρμογή: 

musicroyaltiespayments.uhc.gr

η οποία θα εξυπηρετεί τα ενδιαφερόμενα μέλη των Επιμελη-

τηρίων για την απόκτηση άδειας χρήσης πνευματικών δικαι-

ωμάτων, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση ή η απασχόληση

υπαλλήλου/λων των Επιμελητηρίων.

Η όλη διαδικασία γίνεται διαδικτυακά, με αυτόματο έλεγχο

ταμειακής ενημερότητας της επιχείρησης-μέλους του Επιμε-

λητηρίου, με διαδικτυακή κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης,

αυτόματο υπολογισμό του κόστους απόκτησης άδειας χρή-

σης μουσικών δικαιωμάτων, πληρωμή του κόστος μέσα από

το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ και με την χρήση Ηλεκτρο-

νικών Κωδικών Πληρωμής. 

Σημειώνεται επίσης ότι μέσα από το σύστημα ο χρήσης «επι-

χείρηση» έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί όλες τις αιτή-

σεις που έχουν υποβληθεί με τον ίδιο ΑΦΜ, καθώς επίσης

και να ακυρώσει αίτηση που δεν έχει πληρωθεί και να υπο-

βάλει καινούργια. 

Η εν λόγω εφαρμογή έχει τη δυνατότητα έκδοσης των απα-

ραίτητων στατιστικών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία

αρχείου επιχειρήσεων με τη σχετική άδεια.

4. Υλοποίηση του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης

(Ε.ΣΗ.Π.) Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
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Tα οφέλη που προκύπτουν από το Γενικό Μητρώο Ασφαλι-

στικών Διαμεσολαβητών είναι πολλά και σημαντικά. Συγκε-

κριμένα, ο πολίτης-επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσα από

τον ιστότοπο «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφα-

λιστικών Διαμεσολαβητών» να αναζητήσει έναν ασφαλιστι-

κό διαμεσολαβητή, είτε με το ΑΦΜ του, είτε με την αριθμό

ΓΕΜΗ του, είτε με την επωνυμία της επιχείρησής του, είτε

με το ονοματεπώνυμό του, είτε με το ονοματεπώνυμο μέλους

εταιρείας που ασκεί τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής δια-

μεσολάβησης. 

Έτσι ο πολίτης-επισκέπτης θα μπορεί να ενημερωθεί:

❚ για την εγκυρότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, 

❚ για την κατηγορία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δη-

λαδή του πράκτορα ή και του ασφαλιστικού συμβούλου ή

και του μεσίτη ασφαλίσεων ή και του συντονιστή ασφαλι-

στικών συμβούλων,

❚ την κατοχή άδειας διάθεσης επενδυτικών προϊόντων (unit

linked - Πιστοποιητικό Δ΄),

❚ τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής ασφαλιστικής δια-

μεσολάβησης, με τις χώρες δραστηριότητάς του, καθώς επί-

σης και το καθεστώς άσκησης εργασιών (εγκατάσταση ή

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών).

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η ΚΕΕ υλο-

ποίησε τον ιστότοπο insuranceregistry.uhc.gr, ο οποίος ενη-

μερώνεται αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων μέ-

σω της διασύνδεσης του ΓΕΜΗ.

Κ. Μίχαλος: 
Άμεση 
απελευθέρωση 
των ροών 
κεφαλαίων 

Ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος, με αφορμή τη νέα απόφαση,

στις 4 Αυγούστου, του υπουργού Οικονομικών

για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls,

προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η χαλάρωση στα capital controls από την 1η Σεπτεμβρίου

του 2017 αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή της

οικονομίας και της αγοράς στην κανονικότητα και σίγουρα

είναι μία θετική απόφαση.

Ωστόσο, μετά από οχτώ χρόνια ύφεσης, και περισσότερο

από δύο χρόνια επιβολής περιορισμών στη διακίνηση κε-

φαλαίων, το βήμα αυτό δεν είναι αρκετό για να εξοβελίσει

τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ελ-

ληνική αγορά και τις επιχειρήσεις.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η Τράπεζα της

Ελλάδος πρέπει τάχιστα να απελευθερώσουν τις ροές κε-

φαλαίων χρήματος και κυρίως να επανεξεταστούν και να

καταργηθούν όλα τα πρόσθετα βάρη που έχουν επιβληθεί στις

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές νομικών και φυσικών προ-

σώπων με τα τραπεζικά ιδρύματα με αιτιολογία τα υψηλό γρα-

φειοκρατικό κόστος που επέφεραν τα capital controls.

Πρέπει να υπάρξει μείωση σε όλα τα τέλη και τις προμή-

θειες που επιβάλουν οι τράπεζες, καθώς τα υψηλά αυτά κό-

στη επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα,

οδηγούν τις επιχειρήσεις σε οικονομικό μαρασμό.

Το αμέσως επόμενο βήμα που θα γίνει θα πρέπει να είναι αυ-

τό της άρσης των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων των

επιχειρήσεων στο εξωτερικό προκειμένου να ανακτηθεί η

εμπιστοσύνη που έχει χαθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις,

βήμα που θα μπορούσε να γίνει ακόμη και τώρα με την ευ-

καιρία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης που επανέφερε την

εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές.





δράσεις ΚΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 3644

«
Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι η

διοργάνωση αυτή εξελίσσεται πλέον σε

θεσμό. Και πιστεύουμε ότι μπορεί πραγ-

ματικά να αποτελέσει σημείο αναφοράς,

στην προσπάθεια για διαρκή αναβάθμιση της

συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών. Συνερ-

γασίας τόσο σε θέματα ασφάλειας και σταθε-

ρότητας, όσο και σε θέματα οικονομίας και ανά-

πτυξης. 

Το γεγονός ότι η σημαντική αυτή συνάντηση

πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην Ελ-

λάδα αποτυπώνει τον ξεχωριστό ρόλο της χώ-

ρας μας, ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ της

Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. 

Η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες, συνδέονται με

μια ξεχωριστή σχέση φιλίας, κατανόησης και

αλληλοεκτίμησης, η οποία στηρίζεται στον αμοι-

βαίο σεβασμό της πολιτισμικής και θρησκευτι-

κής ταυτότητας κάθε λαού. 

Ομιλία K. Μίχαλου στη 2η 
Ευρω-αραβική διάσκεψη: 
«Προς μια στέρεη συμμαχία»,
10.11.17
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Πάνω σε αυτές τις βάσεις, έχουν σφυρηλατηθεί τα τελευταία

χρόνια σταθερές και γόνιμες επιχειρηματικές συνεργασίες,

μεταξύ ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων. 

Οι αραβικές χώρες ήταν και παραμένουν ένα ελκυστικό πε-

δίο δραστηριότητας για ελληνικές εταιρίες, ιδιαίτερα σε το-

μείς οι οποίοι γνωρίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη, όπως οι κα-

τασκευές και η ενέργεια. 

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια και ευκαιρίες για

περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση αυτών των σχέσεων,

όχι μόνο στους συγκεκριμένους, αλλά και σε νέους τομείς. 

Οι χώρες του αραβικού κόσμου διατηρούν ικανοποιητικούς

ρυθμούς ανάπτυξης, διαθέτουν σημαντικούς ενεργειακούς

πόρους, εξακολουθούν να επενδύουν στην ανάπτυξη των

υποδομών τους. Εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από αξιό-

πιστους εταίρους, με υψηλή τεχνογνωσία, με ευρωπαϊκό

προφίλ και ταυτόχρονα βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων

της αραβικής αγοράς. 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό επιχειρήσεων,

που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και

δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα: από την υλο-

ποίηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων και την προμήθεια

άριστης ποιότητας δομικών υλικών, μέχρι την ανάπτυξη

τουριστικών ακινήτων, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την

εσωτερική διακόσμηση. 

Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και κύρους διαθέτουν οι ελ-

ληνικές επιχειρήσεις και στον τομέα της ενέργειας, με εξει-

δίκευση στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, αλλά και

στην παραγωγή προϊόντων όπως τα θερμικά ηλιακά συ-

στήματα. 

Σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικής συ-

νεργασίας Ελλάδας και Αραβικών χωρών, παρουσιάζει και

ο τομέας των τροφίμων, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ποι-

οτικά, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα. 

Τέλος, ένας κλάδος στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί πε-

ραιτέρω η επιχειρηματική συνεργασία, είναι αυτός των υπη-

ρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής, στον οποίο δραστηριο-

ποιούνται με επιτυχία οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Πέραν του εμπορίου, θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να

αποτελέσει εταίρο επιλογής, για τα Αραβικά επιχειρηματι-

κά σχήματα, που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότη-

τές τους στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη. 

Η χώρα μας διαθέτει μια προνομιακή γεωπολιτική θέση στην

καρδιά της Μεσογείου, επιτρέποντας πρόσβαση στις αγορές

της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, αλλά και του Παρευ-

ξείνιου Τόξου. 

Παρουσιάζει δε σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτι-

κές ευκαιρίες, σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως

είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο

τουρισμός κ.ά. 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει συστηματικά τις υποδο-

μές της, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, ολοκληρώ-

νοντας νέους οδικούς άξονες και συνδέσεις με βασικούς λι-

μένες, προωθώντας την κατασκευή μεγάλων, σύγχρονων

εμπορευματικών κέντρων. 

Διαθέτει επίσης εξαιρετικό κλίμα και ξεχωριστή γεωμορ-

φολογία. Με νησιωτική χώρα και ακτογραμμή, που αποτε-

λούν διεθνείς πόλους έλξης, αλλά και με μια ελκυστική εν-

δοχώρα, με ποιοτικές επιλογές χειμερινού τουρισμού. 

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της αναβαθμίζεται συστηματι-

κά, με το μερίδιο των καταλυμάτων πέντε αστέρων να έχει

τετραπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά,

υπάρχουν σημαντικά ακόμη περιθώρια για επενδύσεις στον

ξενοδοχειακό κλάδο, οι οποίες θα αξιοποιήσουν τη διεθνή

αναγνωρισιμότητα του ελληνικού brand name και τα συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως τουριστικού προ-

ορισμού. 
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Και βεβαίως, η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο

δυναμικό, με υψηλή κατάρτιση, με ταλέντο και ικανότητες. 

Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα επιχειρεί σήμερα να κάνει το απο-

φασιστικό βήμα εξόδου από μια βαθιά και παρατεταμένη

οικονομική κρίση. 

Το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον έχει πλέον σταθεροποι-

ηθεί.

Το 2017 η ελληνική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει

ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1,8% του ΑΕΠ, ενώ για το

2018 αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση.

Επίσης, για δεύτερη χρονιά φέτος, υπερέβη τους στόχους

για το πρωτογενές πλεόνασμα. Γεγονός που επιβεβαιώνει

την επιτυχία της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης

και ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας έναντι των αγορών. 

Μια σειρά από εξελίξεις, όπως η θετική πορεία του τουρι-

σμού και των εξαγωγών, καθώς και η αύξηση της βιομηχα-

νικής παραγωγής, ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ελληνική

οικονομία βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάκαμψης. 

Η εφαρμογή του τρέχοντος Προγράμματος Προσαρμογής

βαίνει ομαλά, με την Ελλάδα να τηρεί τις δεσμεύσεις που

έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρω-

θούν οι μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγορά

εργασίας και οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επίσης, αναμένεται η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση του

προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της

δημόσιας ακίνητης περιουσίας, μέσω του οποίου δημιουρ-

γούνται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. 

Οι διαδικασίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων έχουν

απλοποιηθεί σημαντικά, με την ενεργοποίηση δομών όπως

η Υπηρεσία Μιας Στάσης. 

Ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται σταθερά στη χώρα και ένα

ευνοϊκό οικοσύστημα για την ανάπτυξη της νεοφυούς και-

νοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Σίγουρα το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να

παρουσιάζει προκλήσεις. Ωστόσο, οι ευκαιρίες και οι προ-

οπτικές είναι πλέον περισσότερες.

Η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη,

έτοιμη να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. 

Θεωρούμε δεδομένη τη διάθεση της αραβικής επιχειρημα-

τικής κοινότητας να τοποθετηθεί εγκαίρως και να διεκδι-

κήσει τα οφέλη που μπορεί να παρέχει η χώρα μας ως επεν-

δυτικός προορισμός και ως εμπορικός εταίρος. 

Εξίσου δεδομένη θεωρούμε την ικανότητα των ελληνικών

επιχειρήσεων να αποτελέσουν αξιόπιστους, αποτελεσματι-

κούς και χρήσιμους συνεργάτες. Η εξωστρέφεια, η αντα-

γωνιστικότητα και η υψηλή τεχνογνωσία δεν έπαψαν ποτέ

να αποτελούν προτεραιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο

της χώρας μας. Αντίθετα, έχουν αποτελέσει τους κύριους

στρατηγικούς μοχλούς, για την ανάπτυξη των ελληνικών

επιχειρήσεων ενάντια στην οικονομική κρίση. 

Η αμοιβαία βούληση για συνεργασία υπάρχει. Μέσα από

θεσμούς όπως η παρούσα Σύνοδος Κορυφής, δημιουργού-

νται επίσης σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη γόνι-

μων επιχειρηματικών επαφών. 

Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι των Ελληνικών Επι-

μελητηρίων και των 900.000 επιχειρήσεων – μελών τους,

στηρίζουμε ενεργά αυτή την προσπάθεια, μέσα από τη στε-

νή συνεργασία μας με διμερή επιμελητήρια, αλλά και μέσα

από πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης

της εξαγωγικής διαδικασίας. 

Έχω λοιπόν την ελπίδα – και τη βεβαιότητα – ότι η φετινή

διοργάνωση θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο

δρόμο της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας

και των αραβικών χωρών».



η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 
Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα

Η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά και κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των
αντασφαλίσεων και της ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων.
Με την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής το 2016 και τη νομική της συγχώ-
νευση στις αρχές του 2018, ο νέος ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός με την
επωνυμία “ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία” αναδεικνύεται στη με-
γαλύτερη εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα με βάση τα εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα και περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους. 
Η ERGO συνιστά πλέον έναν ασφαλιστικό οργανισμό ικανό να εγγυηθεί και
να διασφαλίσει στους ασφαλισμένους και στους συνεργάτες του την παρο-
χή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους Ασφαλί-
σεων, (Γενικών, Ζωής και Υγείας,) αλλά και υπηρεσιών υψηλού επιπέ-
δου, με κύριο γνώμονα την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών τους
και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Ταυτόχρονα, αποτελεί μια εταιρεία που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, φε-
ρεγγυότητα, πείρα, αλλά και την υποστήριξη μιας διεθνούς ασφαλιστικής
δύναμης. 

ERGO – Ένας Διεθνής Ισχυρός Όμιλος

Ο Όμιλος ERGO, μέλος του οποίου είναι και η ERGO Ελλάδας, είναι ένας
από τους μεγαλύτερους ομίλους στην ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης, με
συνεχώς αναπτυσσόμενη διεθνή παρουσία και με περισσότερα από 17 δι-
σεκ. ευρώ καθαρά έσοδα ασφαλίστρων. Σαράντα εκατομμύρια (40εκ.) πε-
λάτες σε 30 χώρες, σε Ευρώπη και Ασία, εμπιστεύονται τις υπηρεσίες, την
εμπειρία και την ασφάλεια του ομίλου ERGO και των ισχυρών εταιριών του.
Κύριος μέτοχος του ομίλου είναι η Munich Re ένας από τους μεγαλύτερους
αντασφαλιστικούς οργανισμούς με παγκόσμια παρουσία και εμπειρία.

Η φιλοσοφία μας: “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω”

Στην ERGO υιοθετούμε μία φιλική, ανθρώπινη και ξεκάθαρη φιλοσοφία
προσέγγισης των ασφαλισμένων μας, με διαφανείς και απλές διαδικασίες,
με πραγματικά σύγχρονες υπηρεσίες. 

Η δέσμευση απέναντι στον πελάτη μας συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: “Εμπι-
στοσύνη”, “Διαφάνεια”, “Εγγύτητα”, "Αξιοπιστία", "Κατανόηση", "Απλότητα". 
Εφαρμόζουμε στην πράξη τη δέσμευση - υπόσχεσή μας “Ασφαλίζω σημαί-
νει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες και
τις ανησυχίες των πελατών μας. 
Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό τρόπο και προσφέρουμε
άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημιάς, παρέχοντας στους πελάτες μας σε
κάθε επαφή και συναλλαγή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που δημιουργεί
μία εξαιρετική εμπειρία φροντίδας.

Επεκτείνουμε την προσέγγισή μας 
σε έναν αυξανόμενο αριθμό συνεργατών

Στην ERGO αναγνωρίζουμε την αξία όλων των δικτύων ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης (Εταιρικό Δίκτυο, Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Συμβού-
λους, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Bancassurance) και προσφέρουμε σ’ αυτά ίσες
ευκαιρίες, δικαιώματα, ασφάλιστρα και αμοιβές για την προώθηση των
ασφαλιστικών προϊόντων μας. Η εταιρεία συνεχώς επεκτείνεται σε έναν αυ-
ξανόμενο αριθμό συνεργατών, καθώς το δίκτυο πωλήσεων ενισχύεται ση-
μαντικά με νέους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου ξεπερνώντας
τους 2.700 ενεργούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Αποκλειστική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, 
την πρώτη τράπεζα της Ελλάδας

Η αποκλειστική συνεργασία της ERGO με την Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα
του Bancassurance στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις, μέσα από ένα ευρύ φάσμα ευέλικτων προϊόντων
που διατίθενται από τα καταστήματα της τράπεζας. Η συνεργασία μας αυτή με
τον κορυφαίο αυτό τραπεζικό οργανισμό, εισήγαγε την εταιρεία μας με τον
πλέον δυναμικό και ασφαλή τρόπο στο χώρο του Bancassurance και δημι-
ούργησε προστιθέμενη αξία τόσο στα συμβαλλόμενα μέρη, όσο και στο δί-
κτυο των συνεργατών μας, που εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό άξο-
να προώθησης των εταιρικών μας προϊόντων και πλέον αντιπροσωπεύουν
έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο, φερέγγυο και μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό.



Αθήνα, Νοέμβριος 2017 

Σήμερα, καθώς η χώρα αναζητά βηματι-

σμό μετά την πρωτοφανούς έντασης και

διάρκειας κρίση, η ουσιαστική και υπεύ-

θυνη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσε-

ων είναι επιβεβλημένη περισσότερο από

ποτέ. Στόχοι όπως η αύξηση της παραγω-

γικότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας και

της εξωστρέφειας υγιών ελληνικών επι-

χειρήσεων αποτελούν τα μεγάλα προα-

παιτούμενα για την αναγέννηση του ελ-

ληνικού επιχειρείν που τόσο έχει ανάγκη

η ελληνική οικονομία. 

Σταθερά προσηλωμένη στην στήριξη της

επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στη δύσκο-

λη περίοδο της κρίσης, η Eurobank κι-

νείται με στρατηγική και σχέδιο, ανα-

λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτο-

βουλίες με δράσεις και ενέργειες που

στοχεύουν στην υπεύθυνη στήριξη των

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Eu-

robank είναι η παροχή έμπρακτης στήρι-

ξης στον πελάτη στην προσπάθεια του να

αναβαθμίσει και να επεκτείνει τις δρα-

στηριότητες του και να κερδίσει νέες αγο-

ρές. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα ικανο-

ποιεί κατά μέσο όρο 7 στα 10 αιτήματα

χρηματοδότησης, με έμφαση εκτός από

τα ποσοτικά και στα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά που οικοδομούν το προφίλ ενός βιώ-

σιμου επενδυτικού σχεδίου. 

Η Eurobank διαθέτει όχι μόνο το όραμα

και την τεχνογνωσία αλλά και τους πόρους

για να καλύψει με ολοκληρωμένο τρόπο

τις ανάγκες ρευστότητας μιας επιχείρησης

ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης

της, τις ιδιαιτερότητες της και αξιοποιεί

για το σκοπό αυτό τις συνεργασίες της

με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

✦ Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank προσφέρει το πρόγραμμα Cosme, με την εγγύη-
ση του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου για όλες τις επιχειρήσεις και για χρη-
ματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων σε πάγια, που επιτρέπει, μει-
ωμένες εξασφαλίσεις και ελκυστική τιμολόγηση.

✦ Για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς όμως και της νεανικής επι-
χειρηματικότητας η Eurobank συνεργάζεται με την AFI (Action Finance Initia-
tive) με την υποστήριξη του EIF (European Investment Fund) για την παροχή
μικροπιστώσεων, μικρότερων δηλαδή των 10.000 ευρώ σε ευαίσθητες κοινω-
νικές ομάδες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή βοήθειας σε μακροχρόνια
ανέργους και μικροεπιχειρηματίες που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισμό, είτε για να απασχοληθούν, μέσω αυτοαπασχόλησης, είτε για να ανα-
πτύξουν μικρές επιχειρηματικές μονάδες δημιουργώντας και νέες θέσεις απα-
σχόλησης

✦ Ιδιαίτερη είναι η παρουσία της Eurobank στο χώρο των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές. Εδώ και 7 χρόνια, μεσούσης της κρί-
σης, η Τράπεζα δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις με
δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές, το οποίο προσαρμόζει, βελτιώνει και
αναβαθμίζει διαρκώς. Σήμερα το πρόγραμμα «Business Banking Τουρισμός»
είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην αγορά. Περιλαμβάνει ευνοϊ-
κούς όρους σε μια δέσμη προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες για
τη λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης, όπως καταθέσεις, τερματικά POS,
χρηματοδοτήσεις, ασφάλειες και ψηφιακή επικοινωνία. 



Στο επίκεντρο των προσπαθειών της Τράπε-
ζας για παροχή ουσιαστικής και στοχευμένης
στήριξης σε υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις
βρίσκεται και ο καθορισμός της πραγματικής
ανάγκης χρηματοδότησης της επιχείρησης
αλλά και η επιλεξιμότητα συμμετοχής της σε
επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ). 

Στο πλαίσιο αυτό στο πλευρό των πελατών
της η Eurobank θέτει τον Επαγγελματικό Σύμ-
βουλο. Πρόκειται για έναν αξιόπιστο «συ-
νεργάτη» της κάθε επιχείρησης που με την
εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει,
προτείνει λύσεις οι οποίες μπορούν να κα-
λύψουν τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρη-
σης. 

Βασικό εργαλείο στα χέρια του Επαγγελματι-
κού Συμβούλου είναι το «Business Check
Up». Μέσω αυτού και με απαντήσεις σε ένα
σύντομο ερωτηματολόγιο μπορούν να βρε-
θούν σημαντικές λύσεις σε σχέση με τα εξής: 

1. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της επι-
χείρησης σε χρηματοδότηση κεφαλαίου
κίνησης ή επένδυσης σε πάγια 

2. Αν είναι επιλέξιμη για συμμετοχή σε επι-
δοτούμενα προγράμματα 

3.Ποιες είναι οι επιδόσεις της σε βασικούς
δείκτες ρευστότητας του κόστους και της
αποδοτικότητας σε σχέση με τον ανταγω-
νισμό στην περιοχή δραστηριοποίησης της. 

ΕΝΘΕΤΟ

Κομβικό σημείο στη διαχρονική επιλογή της Eurobank να στηρίζει υγιείς, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στη διαρκή
τους προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εγχώριου αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού, είναι η σύναψη της στρα-
τηγικής συμφωνίας της Eurobank με την ισπανική Banco Santander. 

Η ένταξη και συμμετοχή της Eurobank στο πρώτο Παγκόσμιο Ψηφιακό Δίκτυο Διασύνδεσης Επιχειρήσεων «Trade Club Alliance»,
που υποστηρίζεται από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους του εξωτερικού σε 22 χώρες από όλο τον κόσμο, καθιστά μοναδικής ση-
μασίας τις δυνατότητες που παρέχονται στις επιχειρήσεις. 

Ανοίγει με ασφάλεια πολύτιμους δρόμους για τις ελληνικές επιχειρήσεις - μέλη του Exportgate στο δύσκολο ταξίδι τους προς τις
αγορές του εξωτερικού και με την υποστήριξη ενός δικτύου διεθνούς εμβέλειας τραπεζών, το οποίο αναμένεται να εξαπλωθεί
σύντομα σε περισσότερες από 30 χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αγορών – στόχων. 

Το Exportgate είναι η πιο ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη που προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση ελληνικών και
κυπριακών εταιριών παγκοσμίως και η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Eurobank σε συνεργασία με τους κύριους επιχειρηματικούς
και εξαγωγικούς φορείς της χώρας. Μέσω του ελληνικού σκέλους «Eurobank Trade Club» ελληνικές και κυπριακές επιχει-
ρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε 11.000 εταιρίες/ πελάτες διεθνών τραπεζών ενώ τα επόμενα 3 χρόνια ο αριθμός αυτός ανα-
μένεται να φθάσει τις 100.000 και να καλύψει το σύνολο των σημαντικότερων αγορών του κόσμου. Επιπλέον τα μέλη που επι-
λέγονται να συμμετάσχουν στο Trade Club θα μπορούν να λάβουν όριο μέχρι και 1 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουν τις Συ-
ναλλαγές Διεθνούς Εμπορίου. Το όριο θα αφορά τόσο την έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών αλλά και τη
χρηματοδότηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, όπως πληρωμές τιμολογλιων εισαγωγών. Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις προ-
βλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης παραγγελίας ή ενέγγυας πίστωσης πριν τη φόρτωση και μέχρι την τελική εξόφληση.



H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής φιλοσοφίας της
φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer Hellas. Με τη συμμετοχή των ερ-
γαζομένων της, η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται πράξη, με ιδιαί-
τερη έμφαση στις ιδέες του εθελοντισμού, της προσφοράς και της
αλληλεγγύης.

Αυτή η κοινή προσπάθεια έφερε στην εταιρεία το 2016 και την
πρώτη της βράβευση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης, καθώς απέσπασε Αργυρό Βραβείο(Silver Award) για τις
επιδόσεις της στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών,
βάσει του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), λαμβά-
νοντας και την τιμητική διάκριση Best New Entry, ως η εταιρεία με
την υψηλότερη βαθμολογία κατά την πρώτη συμμετοχή της στο
θεσμό. 

H Pfizer Hellas, με οδηγό πάντα τους ίδιους τους ερ-
γαζομένους της, έχει αναλάβει το τελευταίο διάστη-
μα μια σειρά από πρωτοβουλίες που απευθύνονται
στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες: 

Πιο συγκεκριμένα, η Pfizer Hellas πραγματοποίησε
δωρεά φαρμάκων στο Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαν-
νίνων, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας
«προΣfΕΕρουμε» του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), με στόχο την κάλυψη ανα-
γκών φαρμακευτικής θεραπείας των περίπου 160 ηλι-
κιωμένων, που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα. Επιπρό-
σθετα, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της Μη

Κυβερνητικής Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου», προσέφερε δω-
ρεάν εμβόλια κατά της πνευμονιοκοκκικής και μηνιγγιτιδοκοκκι-
κής νόσου για την εμβολιαστική κάλυψη άπορων και ανασφάλι-
στων παιδιών στους νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και Ρο-
δόπης. 

Παράλληλα, η εταιρεία, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργα-
σίας της με την «Ομάδα Αιγαίου» με στόχο την πρό-
ληψη και την προαγωγή της υγείας των κατοίκων των
νησιών του Αιγαίου, ήταν ο μεγάλος χορηγός της
«Χειμερινής Αποστολής 2017», καλύπτοντας με δω-
ρεά τα λειτουργικά έξοδα της αποστολής, ενώ επι-
πλέον δώρισε 300 εμβόλια για την υλοποίηση προ-
γράμματος εμβολιασμού κατοίκων της Αλοννήσου
κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου. 

Τον Οκτώβριο του 2017, οι εργαζόμενοι της εταιρεί-
ας υλοποίησαν εθελοντικές δράσεις, με σκοπό να
βελτιώσουν την καθημερινότητα των παιδιών που φι-
λοξενούνται στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - «Χα-
τζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παι-
διών(ΚΑΣΠ) στην Αθήνα και στο «Παιδικό Χωριό
SOS» στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τα μέ-
λη της εθελοντικής ορχήστρας των εργαζομένων της

Pfizer Hellas, πραγματοποίησαν, σε συνεργασία με τους αρμόδι-
ους φορείς, μουσικές εκδηλώσεις – μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα
Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Άσυλο Ανιάτων» και στο «Ει-
δικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα» - με στόχο να στηρί-
ξουν με όχημα τη μουσική τους συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη στη δύσκολη καθημερινότητά τους.

Όταν Χαμογελάς, 
Χαμογελάω
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Αυστηρές 
οι νέες 

ρυθμίσεις για 
την αγορά 
εργασίας

Τ
ις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-

λάδος επί του νομοσχεδίου του υπουργεί-

ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνταξιοδοτικές ρυθ-

μίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,

ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δι-

καιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατά-

ξεις» κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, την 1η Σεπτεμβρίου, κα-

τά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Διαρ-

κούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Ειδικότερα, ο κ. Μίχαλος χαιρέτησε τη νομοθετική

προσπάθεια της κυβέρνησης για τη ρύθμιση της απορ-

ρυθμισμένης αγοράς εργασίας, εκφράζοντας παράλ-

ληλα ανησυχίες ότι τα προβλεπόμενα μέτρα «πά-

σχουν από μια υπερβολική αντιμετώπιση, βάζο-

ντας στο ίδιο τσουβάλι τον μπαταχτσή εργοδότη με

εκείνον που προσπαθεί και μπορεί να αντιμετωπίσει

τυχαία και πρόσκαιρα προβλήματα ρευστότητας στην

καταβολή δεδουλευμένων». «Ενώ λοιπόν επιδιώκε-

ται η ρύθμιση της εργασιακής ζούγκλας, φοβόμαστε

ότι με την έλλειψη μιας πιο μετριοπαθούς και ισόρ-

ροπης αντιμετώπισης των προβλημάτων ρευστότη-

τας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις,

θα διαταραχτεί περισσότερο το ήδη κλονισμένο κλί-

μα στους εργασιακούς χώρους», είπε ο κ. Μίχαλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ πρό-

τεινε την επαναφορά της θεώρησης του βιβλίου

υπερωριών «ώστε να υπάρχει διαφάνεια και εξάλει-

ψη σοβαρών προβλημάτων από την άλλη».
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Αναλυτικά, το υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Μίχαλος έχει

ως εξής:

«Με το ν/σχ που κατέθεσε η κυβέρνηση ρυθμίζονται συ-

νταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου, συμπληρώνονται και

τροποποιούνται λοιπές διατάξεις του ν. 4387/2016 και ρυθ-

μίζονται εργασιακά και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης.

Επί της αρχή το ν/σχ βρίσκεται στον σωστό δρόμο της αυ-

στηροποίησης των κανόνων για την αδήλωτη/απλήρωτη ερ-

γασία και την παραβατική συμπεριφορά εργοδοτών έναντι

των εργαζομένων, ζήτημα που θίγει βάναυσα την ανταγω-

νιστικότητα και την υγιή επιχειρηματικότητα, βοηθώντας

ειδικά την πάταξη του φαινομένου των απλήρωτων εργα-

ζομένων.

Τα μέτρα όμως που υιοθετεί, κατά την άποψή μας, ο νομο-

θέτης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, μιας και πά-

σχουν από μια υπερβολική αντιμετώπιση, βάζοντας στο ίδιο

τσουβάλι τον μπαταχτσή εργοδότη με εκείνον που προσπα-

θεί και μπορεί να αντιμετωπίσει τυχαία και πρόσκαιρα προ-

βλήματα ρευστότητας στην καταβολή δεδουλευμένων, και

ο οποίος με το παρόν θα βρεθεί από μη υπαιτιότητά του

μπροστά σε αυτοματοποιήμενες διαδικασίες θεώρησης της

ανυπαίτιας συμπεριφοράς του ως βλαπτική μεταβολή των

όρων εργασίας των εργαζομένων του, γεγονός που συνεπά-

γεται κατά τον νομοθέτη, ότι υπέχει θέση καταγγελίας της

εργασιακής σύμβασης και συνεπώς γένεσης των δικαιωμά-

των αποζημίωσης απόλυσης. Αυτό σε συνδυασμό με τις κα-

τά τα λοιπά σωστές διατάξεις για την γρήγορη απονομή δι-

καιοσύνης στα αυτά ζητήματα, ανοίγουν τον ασκό του Αι-

όλου για την περαιτέρω ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστι-

κής εκτέλεσης στο πρόσωπο της επιχείρησης και του εργο-

δότη, σε κάποιες περιπτώσεις, ατομικά.

Ενώ λοιπόν επιδιώκεται η ρύθμιση της εργασιακής ζού-

γκλας, φοβόμαστε ότι με την έλλειψη μιας πιο μετριοπα-

θούς και ισόρροπης αντιμετώπισης των προβλημάτων ρευ-

στότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα

διαταραχτεί περισσότερο το ήδη κλονισμένο κλίμα στους

εργασιακούς χώρους, θα εντείνει τις τριβές, εμποδίζοντας

τον διάλογο και εν τέλει την εργασιακή ειρήνη.

Η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει τους αδύναμους, να

στηρίζει το συμβατικά αδύναμο μέρος, πρέπει όμως να νο-

μοθετεί για όλη την κοινωνία, αμφοτεροβαρώς και όχι ετε-

ροβαρώς, και όχι ενοχοποιώντας όλο το επιχειρείν, ακόμα

και απέναντι σε απροσδόκητα γεγονότα, μη λαμβάνοντας

υπόψη τελικά ότι η κρίση είναι φαινόμενο που αφορά όλους

εξίσου, εργαζόμενους και εργοδότες. 

Σίγουρα υπάρχουν εκείνοι που εκμεταλλεύονται αυτήν την

κατάσταση και η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει με μέ-

τρα δραστικά, αλλά ταυτόχρονα στο πλαίσιο της κοινωνι-

κής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου οφείλει να τους ξε-

χωρίσει από τους τίμιους που προσπαθούν επιχειρηματικά

να επιβιώσουν διακρατώντας θέσεις εργασίας, με κάθε κό-

στος.

Εκτός δε των ανωτέρω, φόβοι πρέπει να διατυπωθούν για το

πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις και πόσο θα επη-

ρεάσουν σχέδια αναδιάρθρωσης, σχέδια βιωσιμότητας σε

σχέση με τα κόκκινα δάνεια και την υπερχρέωση των επι-

χειρήσεων, ζητήματα που πρέπει να συνυπολογίσει εν προ-

κειμένω ο νομοθέτης.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει και ποικίλα άλλα ζητήματα,

όπως για παράδειγμα το ζήτημα καταγραφής των υπερω-

ριών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Το μέτρο είναι

σωστό ασφαλώς, περιορίζοντας την αδήλωτη εργασία.

Αυτό που όμως πρέπει να δει και να αντιμετωπίσει ο νομο-

θέτης είναι πώς επιλύεται το πρόβλημα της δήλωσης και όχι

αναγγελίας της αιφνίδιας και όχι προγραμματισμένης υπε-

ρωρίας, ειδικά στις περιπτώσεις που επιχείρηση τηρεί πε-

ρισσότερα του ενός υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα και

το σύστημα ενημέρωσης ειναι κεντροποιημένο. Αυτό αντι-

μετωπιζόταν επιτυχώς με το βιβλίο υπερωριών που τηρού-

σε κάθε υποκατάστημα, που εν προκειμένω καταργείται.

Για αυτό και προτείνουμε την επαναφορά της θεώρησης του

βιβλίου υπερωριών και της υπογραφής του εργαζομένου σε

αυτό, ώστε να υπάρχει διαφάνεια από τη μια και εξάλειψη

σοβαρών προβλημάτων στην πράξη από την άλλη .

Θα ήθελα να σταθώ, επίσης, στην εξαίρεση των παραβατών

του εργατικού δικαίου από την διεκδίκηση έργων από το

Δημόσιο (ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ) και δημόσιους

πόρους (συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου κ.λπ.) και ειδι-

κότερα στον αποκλεισμό των επιχειρηματιών που παρανο-

μούν.

Επίσης είναι μια εξυγιαντική λύση, που όμως προϋποθέτει

την ύπαρξη του περιβόητου μητρώου παραβατών που θα

έπρεπε ΗΔΗ να λειτουργεί στο ΣΕΠΕ. Για αυτό και φοβό-

μαστε ότι τελικά η διάταξη θα μείνει κενό γράμμα μιας και

η προ 2ετίας παραβάσεις θα είναι δύσκολο γραφειοκρατικά

να εντοπιστούν, γιατί απλούστατα οι έλεγχοι και οι κυρώ-

σεις δεν παιρνούν /ούσαν στο ΟΠΣ του ΣΕΠΕ. 

Κατά τα λοιπά επί των ασφαλιστικών διατάξεων τακτοποι-

ούνται θέματα και κενά του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς

όμως να αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση επίλυ-

σης ζητημάτων για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμέ-

νους, όπως η τακτοποίηση των 120 δόσεων, της διαδοχικής

ασφάλισης ή της επαγγελματικής ασφάλισης.

Παρά ταύτα, η ηγεσία του υπουργείου φαίνεται να έχει στό-

χο τη νομοθέτηση με «θετικό πρόσημο για την κοινωνία και

τον κόσμο της εργασίας», εκτός μνημονιακών δεσμεύσεων

και πριν από τις επιπλέον παρεμβάσεις σε εργασιακά και

στις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αποτελούν προαπαιτού-

μενο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης από τους δα-

νειστές, όπως:

Η πρόβλεψη μέτρων αυτοματοποίησης των διαδικασιών που

θα οδηγούν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης, έως και για τρεις

ημέρες σε περίπτωση που μετά από ελέγχους του Σώματος

Επιθεωρητών Εργασίας θα διαπιστώνονται εκτροπές από

την εργατική νομοθεσία.

Η πρόβλεψη με την οποία θα βελτιώνονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις καταβολής από τον ΟΑΕΔ, επιδόματος ανερ-

γίας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-

λούμενους που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστη-

ριότητα.

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΕΕ χαιρετίζει την νομοθετική προ-

σπάθεια της κυβέρνησης για την ρύθμιση της απορρυθμι-

σμένης αγοράς εργασίας, εκφράζοντας τον φόβο της για την

μετατροπή του ζήλου που επιδεικνύει σε έναν άδικο κανι-

βαλισμό, περιττό σε μια ταλαιπωρημένη αγορά και προσ-

δοκώντας σε ισόρροπες για το κόσμο του τίμιου επιχειρείν

βελτιωτικές παρεμβάσεις».
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Κ. Μίχαλος: 
απελευθέρωση

της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης 

από το κρατικό 
μονοπώλιο

Μ
ε αφορμή τη συζήτηση που

πραγματοποιήθηκε, στις

25 Ιουλίου, κατά τη συνε-

δρίαση της Διαρκούς Επι-

τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της

Βουλής για το Νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων για την Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του

ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλω-

σε: 

Η επιμελητηριακή και επιχειρηματική

κοινότητα με συνέπεια υποστηρίζουν εδώ

και υποστηρίζουν χρόνια την ανάγκη να

ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση αλλά και να δημι-

ουργηθεί ένας αξιόπιστος και δίκαιος μη-

χανισμός αξιολόγησης των πανεπιστη-

μίων. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου

Παιδείας αυτό δεν επιτυγχάνεται. 
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Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η τριτο-

βάθμια εκπαίδευση χρειάζονται επείγουσα ουσιαστική με-

ταρρύθμιση, για να μεταβληθεί η πρόκληση της παγκο-

σμιοποίησης σε ευκαιρία προόδου. Μια σύγχρονη εκπαί-

δευση αποτελεί τη στρατηγική επιλογή που ενθαρρύνει τις

καινοτομίες και την επιχειρηματικότητα. Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση είναι η αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμά-

των και η πλήρης απαλλαγή τους από το κρατικό μονοπώ-

λιο και τον κομματικό εναγκαλισμό. Με τον τρόπο αυτό, θα

είναι δυνατό να αντληθούν πόροι, πέραν της κρατικής ενί-

σχυσης και η βασική έρευνα θα χρηματοδοτείται από το δη-

μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το σύστημα, εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και χρηματοδότηση θα συ-

ντονίζουν τις προσπάθειές τους για υψηλή ποιότητα γνώ-

σης. 

Τα επιμελητήρια υποστηρίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί ο

ανταγωνισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να

δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος αυστηρός και δίκαιος μηχα-

νισμός αξιολόγησης κρατικών και μη κρατικών πανεπιστη-

μίων.

Στο πλαίσιο αυτό οι πάγιες προτάσεις μας είναι:

1. Η αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία και η

ταυτόχρονη απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης από το κρατικό μονοπώλιο, με στόχο την αισθη-

τή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

2. Η αναβάθμιση των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολο-

γίες και σε νέες ειδικότητες. Η πληρέστερη διασύνδεση

της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, τεχνικής - επαγγελ-

ματικής, τριτοβάθμιας, μεταπτυχιακής) με την αγορά ερ-

γασίας.

3. Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης

και δια βίου εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις νέες τε-

χνολογίες και τις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην

αγορά εργασίας. 

4. Η εκπαίδευση για τη διάδοση του επιχειρηματικού

πνεύματος και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης επι-

χειρηματικής νοοτροπίας. Υποδεικνύεται η γενική ει-

σαγωγή σχετικών μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών

διαδικασιών π.χ. mini companies, «βιωματική εκπαίδευ-

ση», συνεργασίες με επιχειρήσεις, μαθηματικοί – σπου-

δαστικοί διαγωνισμοί κλπ), με αξιοποίηση και προσαρμογή

της διεθνούς εμπειρίας.

5. Η στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για

την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας: Θε-

σμικό πλαίσιο για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και

ερευνητικά ιδρύματα, ενίσχυση των προσπαθειών κατο-

χύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και εφευρέσεων. 

6. Η εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος

αξιολόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και η

σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα

της αξιολόγησης.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Συνταγ-

ματική Αναθεώρηση η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-

λάδας έχει προτείνει 

❚ την Αναγνώριση του δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκ-

παίδευσης, με ταυτόχρονη υπογράμμιση της υποχρέωσης

του Κράτους να διασφαλίζει δωρεάν υποχρεωτική εκπαί-

δευση για όλους. 

❚ Δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων σε ΑΕΙ της αλλοδα-

πής, για την εγκατάσταση παραρτημάτων τους στη χώρα

και προστασία των σχετικών επενδύσεων για τουλάχιστον

50 έτη. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι για μας ιδιαίτερα σημαντι-

κός, σε μια εποχή όπου η χώρα προσπαθεί να βγει από τη

χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση της μεταπολεμικής

ιστορίας της. Η εκπαίδευση είναι παράγοντας που θα βοη-

θήσει στην οικοδόμηση μιας νέας, ισχυρότερης και υγιούς

παραγωγικής βάσης. Κυρίως όμως είναι το μέσο για την

καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας, όσον αφορά την οικο-

νομική ανάπτυξη, τη συλλογική και την ατομική πρόοδο. 

Είναι σημαντικό να αντιστρέψουμε τη λογική του παρελ-

θόντος, η οποία δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα και

απομακρύνει από αυτή το πιο δυναμικό κομμάτι της ελλη-

νικής κοινωνίας. Τα προηγούμενα χρόνια φθάσαμε, ως χώ-

ρα, να παράγουμε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς

πτυχιούχων, οι οποίοι όμως περιόριζαν τις φιλοδοξίες τους

σε μια μισθοδοτούμενη θέση – ιδανικά στο δημόσιο – ή σε

ένα προστατευμένο επάγγελμα ή σε δραστηριότητες χαμη-

λών προσδοκιών. 

Αυτό πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε να σταματήσουμε τη

διαρροή ταλαντούχων νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Πρέ-

πει να αλλάξει, αν θέλουμε να περιορίσουμε την αγωνία και

στην ανασφάλεια που αισθάνεται η νέα γενιά για το αύριο. 

Θεωρούμε γι’ αυτό απαραίτητη την ενσωμάτωση της επι-

χειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και

την στενότερη σύνδεση της τριτοβάθμιας ειδικά εκπαίδευ-

σης με το χώρο της παραγωγής και της αγοράς. Είμαστε βέ-

βαιοι ότι το όφελος θα είναι κοινό για όλους. Η μόρφωση

και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας

μας. Η τύχη μιας χώρας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από

τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και

αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως

της νέας γενιάς. 
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Κυκλική Οικονομία

Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων
To Πρόγραμμα GEFYRA 
(Greek Enterprises 
For Youth Reinforcement Acceleration) 

Άρθρο της Αθανασία Καραμέρου, 
Υπεύθυνης Συντονισμού έργων, CSR HELLAS 

Το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη Νεολαία και το Πρόγραμμα GEFYRA

Το CSR Europe και οι εθνικές οργανώσεις-μέλη του, με την υποστήριξη της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιούν από το 2015:

➜ την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European

Pact 4 Youth - EP4Y) και 

➜ το πρόγραμμα Eu talent για τη μαθητεία.

Βασικός στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι η εδραίωση συνεργασιών μετα-

ξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως η δημιουργία ενός

νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμα-

σίας για απασχόληση» με δημιουργία θέσεων πρώτης απασχόλησης για τη νεο-

λαία σε 3 άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική εκπαίδευση), για

τη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων (skills gap), τη συμβολή στη μείωση της

ανεργίας των νέων και την διαρροή εγκεφάλων (brain drain).

Το πρόγραμμα δράσης για τη διετία 2015-17 ολοκληρώθηκε με την 1η Πανευ-

ρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης (1st European

Business-Education Summit), που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Νο-

εμβρίου 2017 ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν τα εθνικά Σχέδια Δρά-

σης για τις πρωτοβουλίες αυτές για την περίοδο μετά το 2017.

Επιπλέον, στις 22 Νοεμβρίου, παραμονή της Συνάντησης Κορυφής σε μια πανη-

γυρική τελετή, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEO) των επιχειρήσεων που συμμε-

τέχουν στο EP4Y υπέγραψαν το Σύμφωνο για τη Νεολαία το οποίο, μαζί με τα

αποτελέσματα και τις προτάσεις των συμμετεχόντων για τα εθνικά σχέδια δράσης,

θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των Κρατών-Με-

λών.
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Το Πρόγραμμα GEFYRA
Αποτέλεσμα των παραπάνω πρωτοβουλιών του CSR

HELLAS ήταν η εκπόνηση του προγράμματος GEFYRA

(Greek Enterprises For Youth Reinforcement

Acceleration) για τη περίοδο 2017-2019, που συνδέει

την πρωτοβουλία EP4Y με το πρόγραμμα για τη μαθη-

τεία Eu talent και έχει ως στόχο:

➘ τη δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για

απασχόληση» στους 3 άξονες,

➘ την υλοποίηση 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσε-

ων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχο-

λές ΟΑΕΔ),

➘ τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υπο-

στηρίζει α) τη διασύνδεση των προσφερόμενων θέ-

σεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη

ζήτηση από πλευράς νέων και β) την ανάπτυξη των

συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής

κοινότητας,

➘ την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα,

Βόλο, Ξάνθη), για ενημέρωση και διάδοση του προ-

γράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη

ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματι-

κών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές, κ.α.) ,

➘ τη σύνταξη οδηγού βέλτιστων πρακτικών που θα ανα-

πτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα παρου-

σιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προ-

γράμματος.

Σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα GEFYRA παρουσιά-

στηκε σε ειδική ημερίδα στις 13 Νοεμβρίου 2017

στην Αθήνα για την έναρξη της εφαρμογής του με σκο-

πό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ενδιαφε-

ρομένων μερών για τις εξελίξεις, σε Εθνικό και Ευρω-

παϊκό επίπεδο ως προς το θέμα του χάσματος δεξιοτή-

των και της Νέας Ατζέντας για τις Δεξιότητες (New Skills

Agenda), την πρόσκληση προς εκπροσώπους της ακα-

δημαϊκής κοινότητας, της Πολιτείας, της Κοινωνίας των

Πολιτών και των ΜΚΟ, σε συνεργασίες με την επιχειρη-

ματική κοινότητα για τους σκοπούς του προγράμματος

με βάση τη δέσμευση των επιχειρήσεων στην παροχή

ποιοτικών θέσεων εργασίας στους 3 άξονες και στόχο

αυτές να γίνουν θέσεις πρώτης απασχόλησης. 

Η ανάληψη δέσμευσης από τις επιχειρήσεις καθώς και

η συμβολή των επιμελητηρίων στην υποστήριξη του

προγράμματος GEFYRA, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λί-

θο για την επιτυχία του.

Η συμβολή των επιμελητηρίων είναι σημαντική καθώς

καλούνται να προωθήσουν προς τις επιχειρήσεις μέλη

τους το πρόγραμμα και τους στόχους του για να παρέ-

χουν συγκεκριμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων «προ-

ετοιμασίας για απασχόληση» σε έναν ή περισσότερους

από τους 3 άξονες και να τις υποστηρίξουν στη προώ-

θηση και την εφαρμογή κριτήριων ποιότητας στα προ-

γράμματα που υλοποιούν. Εξίσου σημαντική για την επι-

τυχία του είναι τόσο η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας

με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας για την από κοι-

νού δράση για κάλυψη του «χάσματος δεξιοτήτων»

(skills gap) όσο και η συμβολή στην υλοποίηση δράσε-

ων διάδοσης και επικοινωνίας του Προγράμματος. Επι-

πλέον καλούνται να προωθήσουν, να ενημερώσουν και

να υποστηρίξουν τα μέλη τους για το μέρος του προ-

γράμματος «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με υποστήριξη

είτε με κάλυψη του κόστους μαθητείας (για το μέρος που

δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) είτε με μεταφορά τεχνο-

γνωσίας σε ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 

Το Gefyra συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 4, 8, 10

& 17 των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

(Sustainable Development Goals) της Ατζέντας 2030.

Στο πλαίσιο αυτό η υποστήριξη των επιμελητηρίων και

των ΜμΕ επιχειρήσεων- μελών τους είναι καθοριστικές

για την επιτυχία των στόχων σε εθνικό και παγκόσμιο

επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν 

στην ιστοσελίδα 
www.csrhellas.org

ή να επικοινωνήσουν με τη κ. Aθανασία Καραμέρου στο
ath@csrhellas.org

ή στο 210 33 87 422.
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«Γίναμε όλοι παιδιά σε μια ανεξάντλητη ΚΙΒΩΤΟ Αγάπης, Αισιοδοξίας, Ελπίδας και Αλληλεγγύης»
Ο Όμιλος για την UNESCO Β.Π. διοργάνωσε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου 

Με φωτεινά χαμόγελα, χαρμόσυνα συναισθήματα, κέφι και πολ-
λές εκπλήξεις ο Όμιλος για την UNESCO Β.Π. μαζί με τα παιδιά
της Κιβωτού του Κόσμου υποδέχτηκαν τα φετινά Χριστούγεννα
σε μια μεγάλη γιορτή νεανικής αθωότητας, πανανθρώπινων αξιών,
ιδανικών και δημιουργικής έμπνευσης.
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της
Κιβωτού στην Αθήνα από τις τρεις το μεσημέρι η πρόεδρος του
Ομίλου για την UNESCO Β. Προαστίων, ανεξάρτητη δημοτική σύμ-
βουλος Λυκόβρυσης – Πεύκης κα Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη, μα-
ζί με την παιδική χορωδία της UNESCO Β.Π. (διεύθυνση – διδα-
σκαλία: Εύη Χλωρού) ένωσαν τις φωνές τους με τους μικρούς φί-
λους της Κιβωτού στην ομορφότερη εορταστική εκδήλωση, δια-
μορφώνοντας ένα ανεπανάληπτο μουσικό σκηνικό. Μαζί τους και ο
επώνυμος τραγουδιστής «Βο», ως πρεσβευτής των φιλανθρωπι-
κών δράσεων του Ομίλου για την UNESCO Β.Π., ο οποίος ξεσήκω-
σε τους μικρούς φίλους της Κιβωτού, απογειώνοντας το κέφι και τη
διασκέδαση στα ύψη. 

Στην λαμπρή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, που επιμελήθηκε ο
Όμιλος για την UNESCO Β.Π., αξίζει να σημειωθεί ότι ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση που απηύθυνε για την έμπρακτη στήριξη της
ΚΙΒΩΤΟΥ, αρκετοί χορηγοί, υποστηρικτές και φίλοι του Ομίλου, δη-
λώνοντας «πρεσβευτές» των κοινωνικών πρωτοβουλιών που προ-
ωθεί με υπευθυνότητα και στρατηγική όλο αυτό το διάστημα.
Βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα κοινωνικής ευαισθητο-
ποίησης, και ενισχύοντας παράλληλα το μεγαλόπνοο έργο της Κι-
βωτού προσέφεραν:

✔ Ο Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: 150 κάρτες υγείας -
δωρεάν ετήσιου προληπτικού ελέγχου.

✔ Ο Εκπαιδευτικό Όμιλος ΙΕΚ – ΑΚΜΗ: υποτροφίες για διετή δω-
ρεάν φοίτηση μαθητών Λυκείου.

✔ Ανώνυμοι φίλοι, μέλη & υποστηρικτές του Ομίλου για την
UNESCO Β.Π.: εκατοντάδες παιχνίδια, δώρα, τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης.

✔ Η Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας: χρηματικό πο-
σό οικονομικής ενίσχυσης.

Αντλώντας δύναμη μέσα από το χαμόγελο των παιδιών η Πρόε-
δρος του Ομίλου για την UNESCO Β. Προαστίων κ. Πατούλη με-

τέδωσε τα δικά της ξεχωριστά μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας στα
παιδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Μέσα από τα δικά σας όνει-

ρα μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, ευημερίας, ενό-

τητας και αλληλεγγύης. Ευχήθηκε προσωπικά στον Πατέρα Αντώ-

νιο Παπανικολάου και στην πρεσβυτέρα του να συνεχίσουν το με-

γαλόπνοο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να στέκονται δί-

πλα στα παιδιά με την ίδια αφοσίωση, ειλικρίνεια και αγάπη όπως

κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, φωτίζοντας ακόμη περισσότερα παι-

δικά χαμόγελα στην πατρίδα μας». 

Η κα Πατούλη σε δηλώσεις της πρόσθεσε πως: «Ο Όμιλος μας

στέκεται αρωγός όχι μόνο ενόψει των εορτών, αλλά και σε ένα πλαί-

σιο ευρύτερης συνεργασίας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη του

κοινωνικού λειτουργήματος που επιτελείται στην Κιβωτό του Κό-

σμου. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μας παιδιά και αυτό

δε πρέπει να το ξεχνάμε. Οφείλουμε με κάθε τρόπο να είμαστε δί-

πλα στις ανάγκες κάθε ανθρωπιστικής οργάνωσης στη χώρα μας και

να στηρίζουμε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα το τεράστιο έργο

τους. Με όχημα τις αρχές που πρεσβεύει η UNESCO διεθνώς χτίζουμε

καθημερινά γέφυρες αγάπης και ανθρωπισμού με φορείς της Κοι-

νωνίας που αγκαλιάζουν τον Άνθρωπο, τις ανάγκες του και προ-

σφέρουν στις νέες γενιές ένα καλύτερο και αισιόδοξο μέλλον». 

Τέλος, ευχαρίστησε από καρδιάς όλους όσους ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά του Ομίλου, στηρίζοντας μέσω σημαντικών χορη-
γιών, τη χριστουγεννιάτικη γιορτή αλληλεγγύης που διοργάνωσαν.
Επιπλέον, μετέφερε σε όλους τις εγκάρδιες ευχές του προέδρου &
διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κ. Ευάγγελου
Σπανού.
Το «παρών» από πλευράς των εκπαιδευτηρίων ΙΕΚ – ΑΚΜΗ έδωσε
ο σύμβουλος Διοίκησης κ. Βαγγέλης Ροδόπουλος, από την Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
ο Πρόεδρος κ. Νίκος Σταθόπουλος, από τον Όμιλο για την UNESCO
Β.Π. ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – ιατρός κ. Μάρκος Μιχελάκης, ο επώ-
νυμος παρουσιαστής και πρεσβευτής δημοσίων και διεθνών σχέσε-
ων του Ομίλου κ. Νίκος Παπαδάκης, τα μέλη του Δ.Σ, οι φίλοι και υπο-
στηρικτές του Ομίλου. Όλοι οι παριστάμενοι έκαναν τη δική τους ξε-
χωριστή ευχή στα παιδιά, πλημμυρίζοντας με χαρούμενα συναι-
σθήματα τις καρδιές τους.
Ο Όμιλος για την UNESCO Β.Π. ευχαριστεί θερμά για την τηλεοπτι-
κή κάλυψη της εκδήλωσης τα Μ.Μ.Ε.: ΑΝΤ1 και ΕTV.
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Το ήθος της επιχείρησης / του οργανισμού / του κράτους το
συνθέτουν μικρές διαφορετικές έννοιες όπως η αξιοπιστία, η
διαφάνεια, η αξιοκρατία, η πειθαρχία, η ευελιξία, το αίσθημα
ευθύνης, η ποιότητα κ.α. αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι έν-
νοιες αυτές υλοποιούνται. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να περιγράψουμε το ήθος του οργα-
νισμού σαν ένα σύνολο κανόνων ευθύνης, ελέγχου, διαφά-
νειας, σύνεσης, συνεργασίας, συνέπειας και συνέχειας σε όλα
τα επίπεδα από την κερδοφορία της και την ποιότητα των προϊ-
όντων αι υπηρεσιών της αλλά και από το ήθος και τον επαγ-
γελματισμό των Διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων
σε αυτή γενικότερα.
Πριν από μερικά χρόνια η επιχειρηματική ηθική αφορούσε κυ-
ρίως τους μετόχους, το προσωπικό, τους πελάτες, τους προ-
μηθευτές και την κοινότητα. 
Τελευταία όμως τα πράγματα εξελίσσονται με ακόμη ταχύτε-
ρους ρυθμούς, κυρίως ως συνέπεια της οικονομικής προό-
δου, της μεγαλύτερης ενημέρωσης του κοινού, της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών, των περιβαλλοντικών κινδύνων που
διατρέχει ο πλανήτης μας και τέλος του επιταχυνόμενου ρυθ-
μού τεχνολογικής προόδου.
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων πρώτον ο νομοθέ-
της δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί η να προσαρμοσθεί στις
μεταβολές της τεχνολογίας και της καθημερινής ζωής και δεύ-
τερον η ίδια η κοινωνία πιο μορφωμένη – καλύτερα πληρο-
φορημένη και με επίγνωση της ανεπάρκειας των Δημόσιων
Αρχών – έχει γίνει πιο απαιτητική.
Συνεπώς σήμερα το επιχειρηματικό ήθος πρέπει να βρίσκεται
σε επίπεδα ανώτερα των καθαρά νομικών υποχρεώσεων και
συγκεκριμένα στο επίπεδο των ολοένα αυξανόμενων απαιτή-
σεων της κοινωνίας, άρα να εκφράζεται με ελεύθερες επιλο-
γές πολιτικής και πρωτοβουλιών της ίδιας της επιχείρησης.
Επιτρέψτε μου εδώ μερικούς προβληματισμούς όσον αφορά
τα εμπόδια σε μια ευρέως διαδεδομένη κουλτούρα επιχειρη-
ματικής ηθικής. Πιστεύω ότι τρεις είναι οι κατηγορίες προ-
βλημάτων :

Α. Οι σύγχρονες ιδεολογίες στάθηκαν εμπόδιο στην άνθηση
και επικράτηση του επιχειρηματικού ήθους. Επιδίωξη του
κέρδους με καταπάτηση του κοινωνικού συμφέροντος δεν
αποτελεί ηθική συμπεριφορά. Η μεγιστοποίηση του κέρ-
δους με τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας είναι ένα με-
γάλο ηθικό και κοινωνικό πρόβλημα της εποχής.

Β. Το σύστημα των προσωπικών αξιών διαβρώνεται με γοργό

Ως Επιχειρηματική Ηθική νοείται η εφαρμογή στην επιχειρηματική συ-

μπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό τη δημιουργική εξι-

σορρόπηση και σύνθεση προτύπων, συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ

της επιχείρησης, των μετόχων, των εργαζομένων, του πολίτη, του πελάτη,

του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού περι-

βάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός.

Εταιρική Ηθική στην Πράξη

ρυθμό ενώ τα ατομικά και συλλογικά πρότυπα συμπερι-
φοράς σπανίζουν.

Γ. Το επιχειρηματικό ήθος επηρεάζει τον ανταγωνισμό και
μειώνει την ανταγωνιστικότητα. 

Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στον τρίτο παράγοντα.
Κατά το μέτρο που μια εταιρία επωμίζεται μεγαλύτερο κό-
στος για οποιοδήποτε λόγω- σε σύγκριση με τον ανταγωνι-
σμό- η εταιρία αυτή θα χάνει έδαφος σιγά, σιγά ώσπου να
αναγκασθεί να αλλάξει πολιτική, ή αλλιώς να υποκύψει.
Κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί αγοράς αποθαρρύνουν αντί
να ενθαρρύνουν το ήθος στην επιχειρηματική συμπεριφορά.
Τα επιχειρηματικά διλήμματα από την καθημερινή ζωή είναι
πολλά όπως για παράδειγμα η ενσυνείδητη αλλά δαπανηρή
προστασία του περιβάλλοντος, κατ’επέκταση του νόμου που
όμως δεν εφαρμόζεται και δεν επιβάλλεται και από τον αντα-
γωνισμό, π.χ. σε πόσα εργοστάσια υπάρχει βιολογικός κα-
θαρισμός;
Άλλο παράδειγμα, η πώληση αγαθών από ένα μέρος του
λιανεμπορίου σε τιμές κάτω του κόστους. 
Πόσες επιχειρήσεις συμμορφώνονται με το νόμο περί υγι-
εινής και ασφάλειας εργαζομένων;
Η επιχειρηματική ηθική αφορά τόσο τα πρόσωπα, όσο και
τους επιχειρηματικούς οργανισμούς αγγίζοντας κάθε μορφή
δράσης και έκφρασής τους ως φυσική επιλογή και όχι απα-
ραίτητα ως υποχρέωση που υπαγορεύεται από νομικούς κα-
νόνες. 
Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες έχουν ευαισθητοποιη-
θεί σε υψηλό επίπεδο και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο
δυναμικά.
Από την άλλη μεριά Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
(ΕΚΕ), είναι μια ιδέα όπου εταιρίες –δημόσιες και ιδιωτικές-
αποφασίζουν να συμβάλουν εθελοντικά στην έμπρακτη βελ-
τίωση της κοινωνίας (τον εργαζόμενο, τον καταναλωτή),και
του περιβάλλοντος με δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπη-
ρεσίες που αυτές έχουν, προσδίδοντας αξία στην εταιρική
τους ταυτότητα, ενδυναμώνοντας τη φήμη τους, ενω πα-
ράλληλα μειώνουν τις πιθανότητες δημιουργίας κρίσεων.
Σήμερα η παγκόσμια κρίση επιβάλει πιο γρήγορες κινήσεις
στον χώρο της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής
ευθύνης.
Μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων αρχών επιχειρη-
ματικής συμπεριφοράς, προτύπων και κανόνων που μετα-
σχηματίζουν το σύνολο της εταιρικής πολιτικής και λειτουρ-
γούν ως σημεία αναφοράς ή κώδικες. 

ΕΒΕΝ και Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
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Άρθρο Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλη 

Σταθερά κοντά στους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευά-
λωτες κοινωνικά ομάδες, ο Δήμος Αμαρουσίου, αφουγκραζό-
μενος τη σημαντική μεγέθυνση των αναγκών αλλά και συνα-
κόλουθα του αριθμού των συνανθρώπων μας που αδυνατούν
να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες τους κατά τα χρό-
νια της κρίσης, διεύρυνε περαιτέρω το ήδη μεγάλο δίκτυο υπη-
ρεσιών και παροχών κοινωνικής προστασίας.
Το Δημοτικό Κοινωνικό μας Πολυιατρείο προσφέρει υγειονο-
μική φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους Μαρουσιώτες
χάρη στην εθελοντική προσφορά ιατρών 22 ειδικοτήτων. Ανά-

μεσα στις ενέργειες που αναλαμβάνει, περιλαμβάνονται η συνταγογράφηση φαρμακευ-
τικής αγωγής σε ανασφάλιστους, άπορους και άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κα-
τόχους της Κάρτας Ανασφάλιστου Πολίτη και της Κάρτας Ωφελούμενου Πολίτη, προκει-
μένου να λάβουν τη φαρμακευτική τους αγωγή από το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο.
Το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο στηρίζει τους συμπολίτες μας που αδυνατούν να αγο-
ράσουν τα φάρμακά τους, εξασφαλίζοντας τους την απαραίτητη αγωγή για καλή Υγεία και
ποιοτική διαβίωση.
Συμπολίτες μας που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας, στο Μαρούσι, βρίσκουν
προστασία μέσω της «Γωνιάς Προσφοράς & Αλληλεγγύης» αλλά και μέσα από το «Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο».
Σε σταθερή βάση, μηνιαίως, κατά μέσο όρο, 300 οικογένειες και μονογονεϊκά νοικοκυ-
ριά, λαμβάνουν τρόφιμα μακράς διαρκείας που σε ετήσια βάση ισοδυναμούν με 3.600
πακέτα, ενώ δεκάδες ακόμα είναι οι ωφελούμενοι που στηρίζονται σε έκτακτη βάση, ει-
δικά τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και το Πάσχα.
Η «Γωνιά Προσφοράς και Αλληλεγγύης» κατά το προηγούμενο έτος διέθεσε περισσό-
τερα από 4.600 είδη ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη, παιχνίδια, λευκά είδη, μικροέ-
πιπλα, μικροσυσκευές σε ωφελούμενους, χάρη στη στήριξη 520 καταγεγραμμένων χο-
ρηγών – δωρητών και μεμονωμένων πολιτών, μεταξύ των οποίων, εταιριών, συλλόγων,
σχολείων και ιδιωτών.
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου αποτέ-
λεσε μια πρωτοβουλία μας που έλαβε σάρκα και οστά το 2012. Σκοπός του Ταμείου εί-
ναι η εισοδηματική ενίσχυση υπό τη μορφή έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων και η
κοινωνική προστασία των νοικοκυριών εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, που
η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να αντεπεξέλθουν ακόμη και στις πιο
στοιχειώδεις ανάγκες και υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω
ακόμα και η ίδια η επιβίωσή τους. Από το 2014 μέχρι τα τέλη του 2017 περίπου 200 οι-
κογένειες έχουν επωφεληθεί τουλάχιστον μία φορά έκτακτης ενίσχυσης μέσω του Τα-
μείου. Συνολικά, όλα αυτά τα χρόνια έχει διατεθεί ποσό που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
Έχοντας ως στόχο, ο Δήμος, να προσφέρει ένα δίκτυο κοινωνικοποίησης και κοινωνι-
κής μέριμνας για τους κατοίκους της πόλης, αξιοποίησε δύο ελεύθερους κοινόχρηστους
χώρους, τους οποίους και μετέτρεψε σε δημοτικούς λαχανόκηπους. Οι δικαιούχοι τε-
μαχίων γης επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια. Η ιδέα της δημιουργίας δημοτικών λα-
χανόκηπων γεννήθηκε σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των νοικοκυριών της πόλης, της
κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, αλλά και της ενεργοποίησης των πολι-
τών κόντρα στις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Εκτός από την προάσπι-
ση της κοινωνικής συνοχής συμβάλλει, επίσης, στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλ-
λοντος και των αναξιοποίητων δημοτικών χώρων.
Οι Κοινωνικές δομές Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου έχουν έναν μεγάλο Σύμμα-
χο, τον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, τον μαθητή, τον έμπορο, την εταιρία, τον σύλλο-
γο, τον παραγωγό που, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευαισθητοποίησης και ανθρωπιάς,
μέσα από χορηγίες, προσφορές σε υπηρεσίες και είδη, καθένας στηρίζει τον Συνάν-
θρωπο. 
Οι κοινωνικοί σύμμαχοι του Δήμου είναι σταθεροί του συμπαραστάτες στο κοινωνικό του
έργο, χωρίς την πολύτιμη και καθοριστική συμβολή των οποίων η κοινωνική αλληλεγγύη
στο Μαρούσι δεν θα είχε το ίδιο ανθρώπινο πρόσωπο.

Δίκτυο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Δήμου
Αμαρουσίου
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Προχωράμε μαζί στη ζωή

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτε-
λεί τάση και επιλογή για τις επιχειρή-
σεις σήμερα. Με ποιο τρόπο προσεγ-
γίζει η MetLife την κοινωνική υπευ-
θυνότητα;

Η МetLife είναι ένας παγκόσμιος ορ-

γανισμός που αναπτύσσεται μαζί με τις

τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστη-

ριοποιείται, γι’ αυτό και η βασική μας

φιλοσοφία είναι να επιστρέφουμε μέρος της αξίας που δημιουρ-

γούμε, πίσω σε αυτήν.

«Επενδύουμε» στις επόμενες γενιές, στην εκπαίδευσή τους, στην

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στη δημιουργία ευκαιριών, γιατί πι-

στεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μία πηγή από δημιουργικούς και άξι-

ους ανθρώπους. Έτσι, πριν από λίγα χρόνια δημιουργήσαμε το πρό-

γραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τον τίτλο «We
Care».
Βασικός πυλώνας του «We Care», είναι το «Life Changer», μια πρω-

τοβουλία διοργάνωσης συναντήσεων και δραστηριοτήτων εκπαι-

δευτικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε μαθητές και έχει στόχο

να τους εξοικειώσει στις βασικές αρχές της οικονομίας. Το «Life

Changer», αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρη-

ματικότητας Νέων (ΣΕΝ) και το MetLife Foundation. 

Το «Life Changer» έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμ-

βάλλει στην καλλιέργεια διαφορετικών, χρήσιμων δεξιοτήτων, ανά-

λογα με τις δυνατότητες και την κλίση κάθε παιδιού.Για παράδειγ-

μα, με το «More Than Money» συστήνουμε στους μαθητές Δημο-

τικού, τρόπους για καλή διαχείριση των χρημάτων τους. Με αυτόν

τον τρόπο επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε συνείδηση αποταμίευ-

σης από τη νεαρή ακόμη ηλικία. Για τους μαθητές του Γυμνασίου,

προχωράμε στην εκπαίδευση σε βασικές επιχειρηματικές έννοιες,

με τη βοήθεια του «It’s my Business», το οποίο τους ενθαρρύνει να

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, συνεργασία, αλληλεγγύη και

ανταλλαγή της γνώσης, καθώς και κριτική σκέψη, μέσα από ομαδι-

κές εργασίες και δραστηριότητες. 

Οι μαθητές του Λυκείου έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα στάδια

λειτουργίας μιας επιχείρησης στην πράξη, ιδρύοντας τη δική τους «ει-
κονική επιχείρηση», ενώ με το «Job Shadow», οι μαθητές έρχο-

νται σε απευθείας επαφή με στελέχη επιχειρήσεων με σκοπό να

αντιληφθούν από πρώτο χέρι τη σημασία της δουλειάς κάθε εργα-

ζόμενου και κάθε τμήματος στην αλυσίδα παραγωγής και να πάρουν

μία πρώτη γεύση από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι

μελλοντικά ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. 

Τέλος, στους φοιτητές και τους πτυχιούχους, από 19 έως 30 χρό-

νων, το «Start Up», δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να λει-

τουργήσουν τη δική τους πραγματική επιχείρηση, με την καθοδήγηση

εθελοντών μεντόρων, στελεχών της MetLife. 

Πέραν του «Life Changer» όμως έχουμε δημιουργήσει και το «Παίζω,
Ανακαλύπτω και Αισθάνομαι», που απευθύνεται σε μαθητές με ειδι-

κές ικανότητες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελ-

ληνικό Παιδικό Μουσείο και μέχρι σήμερα έχει υποδεχτεί εκατοντάδες

ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, όλων των ηλικιών. Παιδιά, έφηβοι

αλλά και ενήλικες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά χώρους

πολιτισμού στην πόλη μας, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους, να ανα-

πτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, υπό την καθοδήγηση

των εθελοντών της MetLife.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του Life Changer και του «Παίζω, Ανακα-
λύπτω και Αισθάνομαι» μέχρι σήμερα;

Είμαστε περήφανοί γιατί βλέπουμε ότι τα προγράμματά μας έχουν απο-

τέλεσμα. Στο «Life Changer» έχουν συμμετάσχει, μέχρι σήμερα 3500

μαθητές και σπουδαστές καθώς και 350 εθελοντές της MetLife. Τη

χρονιά που πέρασε, υλοποιήσαμε 35 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα

οποία έλαβαν μέρος μαθητές από 22 ειδικά σχολεία και φορείς ειδι-

κής αγωγής, ενώ 173 εκπαιδευτικοί ανέλαβαν την καθοδήγηση όσων

συμμετείχαν.

Αλλά και η δική μας επαφή με όλα τα παιδιά που έχουμε συναντηθεί

μέσα από τα προγράμματα αυτά, μας βοηθά να επανεξετάζουμε τις

δράσεις μας, μέσα από τη δική τους οπτική.

Για παράδειγμα, μία περίπτωση που με έχει πραγματικά συγκινήσει εί-

ναι η περίπτωση του Γιώργου Χ., τον οποίο είχα γνωρίσει μέσα από το

Life Changer. O Γιώργος, ήταν μαθητής Λυκείου, από την Κάλυμνο

που πρωταγωνίστησε στο πρόγραμμα «εικονική επιχείρηση. Είχε στο

μυαλό του να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Μετά τη συμμετοχή του

άλλαξε γνώμη, έδωσε εξετάσεις και μπήκε στο Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο. Σήμερα, έχει ανοίξει για εκείνον ένας δρόμος, γεμάτος ευκαι-

ρίες, που δεν τον φανταζόταν. Ως alumnus του προγράμματός μας πια,

έρχεται εθελοντικά να μοιραστεί τις εμπειρίες του με άλλα παιδιά που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα και, με τη σειρά του, να τους παρακινή-

σει να κυνηγούν τα όνειρά τους. Η ιστορία του Γιώργου με έκανε να

ξαναθυμηθώ και να διεκδικήσω κάποια δικά μου όνειρα, που μερικές

φορές, η καθημερινότητα μάς κάνει να αφήνουμε πίσω.

Άλλωστε, το ουσιαστικό αποτέλεσμα μίας δράσης εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης είναι το αποτύπωμα που αφήνει σε όλους όσοι συμμετέ-

χουν σε αυτήν. Η πραγματική και βαθιά αλλαγή στην κοινωνική συ-

μπεριφορά και στον τρόπο σκέψης μας.

Η MetLife επιδιώκει ακριβώς αυτό: να είναι ένας χρήσιμος κοινωνι-
κός εταίρος, που αφήνει ένα διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα, πα-
ρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και την Ελλάδα του αύριο.

Ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, Head of Communications και Marketing της MetLife
μας μιλά για τη συμβολή της εταιρείας στην κοινωνική αλλαγή μέσω των δράσεών
της για την επιμόρφωση των νέων σχετικά με την επιχειρηματική παιδεία. 
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Ενισχυμένη 
η ενεργοποίηση 
των επιχειρήσεων στην
Εταιρική Υπευθυνότητα
στη χώρα μας

T
α τελευταία χρόνια και παρά τις αντίξοες οικονο-

μικές συνθήκες στη χώρα μας, είναι εμφανής μια

βελτίωση τόσο στην τοποθέτηση της Εταιρικής

Ευθύνης σε όλο και πιο στρατηγικό σημείο στην

εταιρική στρατηγική, όσο και στην βελτίωση της απόδο-

σης των εταιρειών στους σημαντικότερους τομείς της ΕΚΕ. 

Η βελτιωμένη εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας εκ-

φράζεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Ο αριθμός των εται-

ρειών που εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

αυξήθηκαν κατά 36% κατά την περίοδο 2012 -2016 βάσει

της ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE), ενώ δα-

πανούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους περισσό-

τερα από 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται και σε διεθνή εργαλεία που υι-

οθετούνται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και στη

χώρα μας, όπως είναι ο Εθνικός Δείκτης CR Index, που

εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής

Ευθύνης στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον βρετανικό ορ-

γανισμό Business in the Community. Το CR Index αποτελεί

το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο και σημείο αναφοράς για

τη συγκριτική αξιολόγηση των εταιρειών ως προς τις επι-

δόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση αυστηρότατα διεθνή

κριτήρια. Το εργαλείο αυτό βοηθάει τις εταιρείες να αυξή-

σουν τις επιδόσεις τους στην εταιρική υπευθυνότητα, εν-

σωματώνοντας καλύτερα υπεύθυνες πρακτικές στη στρα-

τηγική τους. 

Μετά από 10 χρόνια εμπειρίας του Ινστιτούτου στην Ελλά-

δα, παρατηρείται ότι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων στην

Εταιρική Υπευθυνότητα αυξάνονται σταθερά, με το πο-

σοστό του μέσου όρου επίδοσης να αυξάνεται από 55% το

2008 στο 81% το 2016, ενώ περισσότερες από 40 επιχει-

ρήσεις συμμετέχουν διαχρονικά στον Δείκτη, που αναλο-

γούν στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας και συνολικά

απασχολούν 40.000 εργαζομένους.

Οι τομείς οι οποίοι κυρίως προσελκύουν το ενδιαφέρον των

επιχειρήσεων είναι τομείς της ΕΚΕ που έχουν αναγνωριστεί

ως σημαντικά τοπικά και παγκόσμια θέματα, όπως η κλι-

ματική αλλαγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η ανάπτυ-

ξη του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας και ενίσχυση

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας. Κυρίως

όμως, στην Ελλάδα με έντονες τις κοινωνικές ανισότητες

και ανάγκες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν δρα-

στηριοποιηθεί με άξονα την πραγματική συμμετοχή στα κοι-

νωνικά προβλήματα, για την ανακούφιση και υποστήριξη

οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, συλλόγων και ιδρυμά-

των.

Συνολικά με βάση όλα τα στοιχεία θα λέγαμε ότι διαφαίνε-

ται μια τάση αντίθετη από ό,τι θα περίμενε κανείς, ειδικά κά-

τω από τις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώ-

ρα. Επιβεβαιώνεται ότι είναι σχεδόν επιτακτική ανάγκη να

υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις στη φιλοσοφία του επιχειρείν

την έννοια της εταιρικής ευθύνης, και να την καταστήσουν

μέρος του τρόπου διοίκησης. Αυτό ισχύει και για μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις, τόσο για όσες δραστηριοποιούνται απο-

κλειστικά εγχώρια, αξιοποιώντας τις περιορισμένες επιλο-

γές που προσφέρει η χώρα για επιβίωση και ανάπτυξη, όσο

και για εταιρείες που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Χρει-

άζεται βέβαια διαρκής προσπάθεια, ενθάρρυνση και υπο-

στήριξη των επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, η

οποία φέρνει και εξαιρετικά αποτελέσματα όπως μείωση

κόστους, καλύτερο ηθικό και περηφάνια εργαζομένων,

προτίμηση από πελάτες, ενίσχυση εταιρικής εικόνας και

αξιοπιστίας και ασφαλώς διευκόλυνση των εξαγωγών.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή αλλά και Ελληνική νομοθεσία θέ-

τει συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις

πρέπει να λειτουργούν και να δημοσιοποιούν τα μη οικο-

νομικά τους στοιχεία. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

(Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών

θέτουν, επίσης, συγκεκριμένο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο για

την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης

ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική –

και η ενεργός εμπλοκή των επιχειρήσεων θεωρείται επιτα-

κτική. 

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω είναι ευχάριστα νέα

για την Ελληνική Κοινωνία και οικονομία που σε καιρούς

κρίσης παίρνει εθελοντική υποστήριξη από 75 εταιρείες που

δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλες τις υπόλοιπες. Φυσικά

75 επιχειρήσεις δεν φτάνουν να κάνουν την μεγάλη διαφο-

ρά - θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν περισσότερες επιχει-

ρήσεις στο άμεσο μέλλον.

Νίκος Αυλώνας 
Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE)  

Eπισκέπτης Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο (MBA international)
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Βία κατά των γυναικών – ένα πρόβλημα με πολλαπλές
κοινωνικές διαστάσεις και επιπτώσεις
Μια απάντηση: πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευ-
σης του κοινού και δωρεάν νομική υποστήριξη σε γυναίκες
θύματα έμφυλης βίας από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών
και Ερευνών «Διοτίμα» με την ευγενική χορηγία της εται-
ρείας Παπαστράτος.

Η βία κατά των γυναικών αναδεικνύεται σε πρόβλημα το οποίο η ελληνική κοινωνία οφεί-

λει να αντιμετωπίσει ανοικτά και συλλογικά. Το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών

ΔΙΟΤΙΜΑ και η Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ακόμη μεγα-

λύτερη βοήθεια στα θύματα της έμφυλης βίας, τις γυναίκες που τη χρειάζονται, αλλά και να

δημιουργήσουν το περιβάλλον εκείνο που θα αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση του φαι-

νομένου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρείς άξονες. Προσφέρει νομική βοήθεια σε γυναίκες που

βιώνουν ή έχουν βιώσει βία, ενώ παράλληλα στοχεύει να συμβάλλει στην εκπαίδευση των

νέων και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την έγκαιρη και αποτελεσματική αναγνώρι-

ση και αντίδραση σε αυτό το υπαρκτό και τόσο σοβαρό πρόβλημα. 

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και υπο-

στήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία για λόγους που σχετίζονται με το φύλο τους.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε γυναίκες με περιορισμένο ετήσιο εισόδημα οι οποίες έχουν

μειωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, νομική υποστήριξη και υπεράσπιση. Μέσω της πα-

ροχής νομικής βοήθειας, η οποία εκτός από πρακτική ανάγκη είναι και ένα βήμα προς την

αυτοδυναμία, το πρόγραμμα συμβάλει στην αποκατάσταση των συνεπειών της βίας και φι-

λοδοξεί να αποτρέψει τη δευτερογενή θυματοποίηση των γυναικών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα που υλοποίει το Κέντρο «Διοτίμα», περιλαμβάνει τη δημιουργία

ανοιχτών ομάδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή νέων ανδρών και

γυναικών από 18 έως 26 ετών, που θα προβληματιστούν και τοποθετηθούν γύρω από τον

εντοπισμό καθημερινών φαινομένων έμφυλης βίας, αλλά και θα καλλιεργήσουν μια κουλ-

τούρα μηδενικής ανοχής σε θέματα καθημερινών έμφυλων ανισοτήτων.

Τέλος, με στόχο να ανατραπεί η «κουλτούρα της σιωπής» και η «κουλτούρα της ανοχής»,

το Κέντρο «Διοτίμα» και η Παπαστράτος θα απευθυνθούν στο ευρύ κοινό με μια καμπάνια

ευαισθητοποίησης πανελλαδικής εμβέλειας, στέλνοντας με σαφήνεια το μήνυμα ότι η βία

κατά των γυναικών δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ή να αντιμετωπίζεται ως κανονική.

Το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών ΔΙΟΤΙΜΑ, με δράση από το 1989, είναι μια ορ-

γάνωση ειδικευμένη στα θέματα που αφορούν στην Έμφυλη Βία, εθνικός εμπειρογνώμων

στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Έμφυλη Ισότητα (EIGE). Έχει μα-

κρά εμπειρία στην ισότητα των φύλων, στην ένταξη των γυναικών προσφύγων και μετανα-

στριών και στην προστασία των δημοκρατικών αξιών και των δικαιωμάτων. Παρέχει δωρε-

άν νομική συνδρομή σε θύματα Έμφυλης Βίας και οργανώνει ομάδες ενδυνάμωσης για γυ-

ναίκες. Η επανένταξη των θυμάτων Έμφυλης Βίας, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών υποστή-

ριξης επανένταξης και η πρόληψη είναι οι κύριοι τομείς παρέμβασής της. Επίσης λειτουρ-

γεί ως κέντρο πόρων (παράγει υλικά και εργαλεία, οργανώνει εκστρατείες, συμμετέχει σε

ομάδες εργασίας και δίκτυα εμπειρογνωμόνων). 

Η Παπαστράτος, 86 χρό-

νια μετά την ίδρυσή της,

είναι η μεγαλύτερη εται-

ρεία παραγωγής προϊό-

ντων καπνού στην Ελλά-

δα και απασχολεί συνο-

λικά άμεσα και έμμεσα

800 εργαζόμενους. Με

μια μακρά παράδοση

συνεισφοράς στην ελλη-

νική οικονομία και κοι-

νωνία, η εταιρεία έχει

διαθέσει τα τελευταία

χρόνια σημαντικούς πό-

ρους για τη στήριξη των

ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων που πλήττονται

ιδιαίτερα από την οικο-

νομική κρίση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-

θύνης που υλοποιεί η Χαλκιαδάκης Α.Ε., έχει δη-

μιουργήσει το πρώτο στην Κρήτη πιλοτικό ολοκλη-

ρωμένο σύστημα διαχείρισης φυτικών υπο-

λειμμάτων σε σούπερ μάρκετ, στο κατάστημα Χαλ-

κιαδάκης MAX στη Ν. Αλικαρνασσό. Τοποθετώντας

δυο στεγανούς κομποστοποιητές, χωρίς οσμές και

διαρροές, όλα τα υπολείμματα του μανάβικου μετα-

τρέπονται σε κομπόστ πρώτης ποιότητας και σε συ-

νεργασία με τον καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κ. Θρα-

σύβουλο Μανιό και την εφαρμογή σύγχρονων πρα-

κτικών κομποστοποίησης, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. πετυ-

χαίνει:

✔ Τον μηδενισμό του όγκου των απορριμμάτων από

τα μανάβικα των καταστημάτων της που καταλή-

γουν στους κάδους απορριμμάτων.

✔ Την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.

✔ Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της

Κρητικής εταιρείας.

✔ Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος ολο-

κληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων

✔ Την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της με-

θόδου «Διαλογής στην πηγή».

Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης άλλωστε, το κοι-

νωνικό όφελος, η προστασία και ο σεβασμός

προς το περιβάλλον, αλλά και η εφαρμογή καινοτό-

μων πρακτικών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της,

ήταν και παραμένουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες

της εταιρείας.

Το πρόγραμμα κομποστοποίησης

των σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης 



Ο Όμιλος Quest στηρίζει τη νεοφυή      
Η δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελληνική και Διε-
θνή αγορά, με κινητήριο δύναμη τις αξίες, τους ανθρώ-
πους και το τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρη-
ματικότητα», αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσο-
φίας και της στρατηγικής του Ομίλου Quest και είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική διαδρομή, τη φιλο-
σοφία και τη λειτουργία του.

Ξεκινώντας πριν από 36 χρόνια από μία εταιρεία 4 ατό-
μων στον χώρο της πληροφορικής, ταυτόχρονα με τη δια-
μόρφωση ουσιαστικά του συγκεκριμένου κλάδου, με πε-
ριορισμένα κεφάλαια, αλλά όραμα και επιμονή, ο Όμιλος
Quest είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους, δυνα-
μικά αναπτυσσόμενος σε στέρεη οικονομική βάση Ελλη-
νικός Όμιλος Εταιρειών, με δραστηριότητες στην Πληρο-
φορική, τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, τις Ταχυδρομικές
Υπηρεσίες και την Πράσινη Ενέργεια και παρουσία στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Έχοντας επίγνωση της θέσης και του ρόλου του στην αγο-
ρά και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς προτεραιότητες βιώ-
σιμης ανάπτυξης, όπως αποτυπώνονται στους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs - Sustainable
Develpment Goals) και εστιάζοντας, ειδικότερα, στην Οι-
κονομική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (Στόχοι 8 & 9), οι
εταιρίες του Ομίλου Quest, έχoυν δημιουργήσει από το
2013 την IQbility, ένα εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματι-
κών δράσεων άμεσα συνδεδεμένων με την τεχνολογία. 

Η IQbility είναι η μοναδική έως σήμερα ιδιωτική πρωτο-
βουλία ελληνικής επιχείρησης που χρηματοδοτεί συστη-
ματικά νεοφυείς επιχειρήσεις και δημιουργήθηκε από τον
Όμιλο με στόχους:

✔ Τη διοχέτευση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας
στις διεθνείς αγορές

✔ Την προώθηση της ελληνικής καινοτομίας και των νέ-
ων ταλαντούχων ανθρώπων

✔ Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ομίλου και του αν-
θρώπινου δυναμικού του 

✔ Τον περιορισμό της διαρροής νοητικού κεφαλαίου
✔ Τη δημιουργία ποιοτικής επιχειρηματικής κουλτούρας
✔ Τη συνεισφορά στην κοινωνία, την αγορά εργασίας,

αλλά και τη χώρα ευρύτερα.

Έργο της IQbility είναι η υποστήριξη της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας στα πρώτα της βήματα και η προσέλκυ-
ση ομάδων νέων με καινοτόμες ιδέες, που θέλουν να
πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Το πρόγραμμα εκκό-
λαψης εστιάζει στη σύσταση της επιχείρησης, την ολο-
κλήρωση του προϊόντος/υπηρεσίας και την υλοποίηση

των πρώτων βημάτων στην αγορά. Επιπλέον, η IQbility καλύ-
πτει υπηρεσίες φιλοξενίας, λογιστικής και νομικής υποστήρι-
ξης, πλήρεις γραφειακές και τεχνολογικές υποδομές, διαφό-
ρων ειδών εργαλεία ανάπτυξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες
Development, Marketing και Fund raising, καθώς και δωρεάν
πακέτα υπηρεσιών από διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, όπως
οι Microsoft, Rackspace, HP, IBM/Softlayer, κ.α. με τις οποίες
διατηρεί σταθερή συνεργασία. Η χρηματοδότηση προέρχεται
τόσο από ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά και συνεπενδύσεις με
άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες επενδυτές (angels, seed
funds κλπ). Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά έμπειρων
εξειδικευμένων στελεχών τόσο από τις εταιρείες του Ομίλου
Quest, όσο και από το εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, οι οποί-
οι διαθέτουν χρόνο προσφέροντας mentoring και coaching.

Από το 2013, η IQbility έχει πραγματοποιήσει τέσσερις κύκλους
υποβολής προτάσεων, έχει προωθήσει την ιδέα της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας σε πλήθος δράσεων, διαγωνισμών,
workshops και παρουσιάσεων, ενώ έχει δώσει 1-1 feedback
σε εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες. Επιπροσθέτως, συνερ-
γάζεται με πολλούς φορείς του startup οικοσυστήματος, funds,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και άλλες θερμοκοιτίδες, για
ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας. Με συνολική επένδυση
που ξεπερνά το € 1.000.000 , η IQbility έχει υποστηρίξει συ-
στηματικά έντεκα ομάδες, έχει επενδύσει σε εννέα από αυτές,
οι οποίες έχουν διεθνή παρουσία, και έχει συμβάλλει στην
άντληση κεφαλαίων άνω των €10.000.000 από τις εταιρείες,
ενώ παράλληλα δημιουργεί γέφυρες για συνέργειες με τις εται-
ρείες του Ομίλου Quest και συνεργασίες με συμβούλους και
angel investors, με στόχο τη περαιτέρω εξέλιξη και επιτυχία
στις διεθνείς αγορές. 

H IQbility διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του φαι-
νομένου της διαρροής νοητικού κεφαλαίου (brain drain) με τη
δημιουργία περισσότερων από 100 θέσεων εργασίας υψηλής
προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά, οι οποίες απασχο-
λούν εξειδικευμένους εργαζόμενους σε νευραλγικές ειδικότη-
τες, που είναι απαραίτητες στην πορεία της κοινωνίας προς τον
ψηφιακό μετασχηματισμό: Software Developers και Software
Engineers, Data Scientists και Data Analysts, Digital marketers
και Growth Hackers, International Business Developers, κ.α.

Ο Όμιλος Quest, μετά από μία μακρόχρονη και επιτυχημένη
επιχειρηματική πορεία, στοχεύει μέσω της IQbility να «αντα-
ποδώσει» στο επιχειρηματικό οικοσύστημα των νεοφυών επι-
χειρήσεων αξία, πόρους αλλά κυρίως εμπειρίες από τη δική του
ιστορία και να ανοίξει τον δρόμο για τους νεότερους, συμβάλ-
λοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία ισχυρής επιχειρηματικής
κουλτούρας στη χώρα και στην ανάδειξη της ελληνικής τεχνο-
γνωσίας στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα.



       επιχειρηματικότητα με το εκκολαπτήριο IQbility
Offerial

Εφαρμογή που διασυνδέει ξενοδο-
χεία με υποψήφιους πελάτες, προ-

σφέροντας εξατομικευμένες πληρο-
φορίες φιλοξενίας.

Captainwise
Εφαρμογή που προτείνει συνδυα-
σμούς ξενοδοχείων και αεροπορι-

κών εισιτηρίων προς διαφορετικούς
προορισμούς, ανάλογα με το ποσό
που διαθέτει ο χρήστης και τις ημε-

ρομηνίες που επιθυμεί να ταξιδέψει.

Panelsensor
Εφαρμογή ιδανική για διοργανωτές
συνεδρίων, που βοηθά στη διάδρα-

ση με το κοινό και δίνει πλήθος στα-
τιστικών και μετρήσεων, καθώς και

ένα σύγχρονο εργαλείο μέτρησης
του ROI χορηγιών.

Mist.io
Εφαρμογή που βοηθά διαχειριστές

συστημάτων και προγραμματιστές να
απλοποιήσουν τη διαχείριση των

servers τους, να μειώσουν δραστικά
τον χρόνο αντίδρασης και να αυξή-

σουν το uptime των υπηρεσιών
τους.

e-Nios
Υπολογιστική πλατφόρμα που, με με-
θόδους υπολογιστικής νοημοσύνης,
προσφέρει αυτoματοποιημένη, μαζι-

κή ανάλυση πολύπλοκων γονιδια-
κών δεδομένων, για την ανάπτυξη

νέων διαγνωστικών μεθόδων και
εξατομικευμένη θεραπευτική.

Pollfish
Online υπηρεσία που προσφέρει σε

οποιονδήποτε τη δυνατότητα να
πραγματοποιεί πολύ εύκολα έρευνες

σε μορφή ερωτηματολογίων, χωρίς
να χρειάζεται να βρει ο ίδιος άτομα
να συμπληρώσουν την έρευνά του.

Allcancode
Eκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε
ηλεκτρονικό παιχνίδι περιπέτειας, με

το οποίο παιδιά 6 έως 12 ετών μα-
θαίνουν να προγραμματίζουν υπολο-

γιστές (2015).

Reembed 
Λογισμικό για την προβολή online video περιεχομέ-
νου και διαφημίσεων.

Accusonus 
Λογισμικό για τη μουσική βιομηχανία βασισμένο σε
αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Roadcube
Eφαρμογή για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
που απευθύνονται σε οδηγούς και πληρωμή αυτών
μέσω κινητού.

Blendo
Eφαρμογή εξαγωγής, διαχείρισης και μεταφόρτωσης
δεδομένων από e-shops και websites υπό τη μορφή
Software as a Service.

Start Ups που έχουν υποστηριχθεί από την IQbility

Έμπρακτη υποστήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας
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Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Νο-
εμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο 
NJV Athens Plaza, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) πα-
ρουσίασε στοιχεία για την πορεία της Εταιρικής Υπευθυνότητας
στην Ελλάδα από το 2008 και την σημαντική συμβολή του Εθνική
Δείκτη (CRI Index), παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων
επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 10 χρόνων του Δείκτη CR Index στην Ελλάδα, ο οποίος εκ-
προσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης,
φιλοξένησε ως ομιλητές ανώτατα στελέχη Εταιρικής Ευθύνης από
επιχειρήσεις που συμμετέχουν επί σειρά ετών κι έχουν διακριθεί
στο Δείκτη CR Index και CRI Pass, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, ο
Όμιλος ΟΤΕ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η WIND, η MSD, ο Αυτοκι-
νητόδρομος Αιγαίου που παρουσίασαν καλές πρακτικές και οφέ-
λη μέσα από την συμμετοχή τους στον σημαντικό αυτό θεσμό.

Ο Δείκτης CR Index πραγματοποιείται φέτος για 10η συνεχή χρο-
νιά από το Ινστιτούτο, με σκοπό να συνεχίσει να στηρίζει και να επι-
βραβεύει την Εταιρική Υπευθυνότητα. Για 4η χρονιά πραγματο-
ποιείται και το CRI Pass, το πρώτο εργαλείο που «εισάγει» κυρίως
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.

Τι είναι o Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index)

O CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το
2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπρο-
σώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και ερ-

γαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρεί-
ες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εται-
ρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής
αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέμα-
τα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. 
Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία)
σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου
είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα
διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών
τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρα-
τηγική και την πρακτική τους.

Τι είναι το CRI Pass

Το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που δίνει τη δυ-
νατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα
που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση κα-
θώς αποτυπώνει όλες τις πτυχές Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πιο
συγκεκριμένα το εργαλείο αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρή-
σεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλ-
λον, τους εργαζόμενους και την αγορά και χωρίζεται σε τέσσε-
ρις ενότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν το CRI Pass. Επιπλέον η συμμετοχή
στο CRI Pass προετοιμάζει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν
να συμμετάσχουν στον απαιτητικό CR Index ( Εθνικό Δείκτη Εται-
ρικής Υπευθυνότητας) και τα 5 επίπεδα διάκρισης (Silver,
Bronze, Gold,Platinum, Diamond).

Ανοδική η πορεία της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα – Σημαντική
η συνεισφορά του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI Index)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17 Αθήνα,  2 Νοεμβρίου 20

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης είναι Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία που εκπροσωπεί αποκλειστικά το Δείκτη Εταιρικής Ευ-
θύνης (CR INDEX) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC
(Business in the Community), τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φο-
ρέα υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που αποτελεί
έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ και προάγει την
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. 
Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελλη-
νικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για
την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική
τους. Περισσότερες από 30 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρή-
σεις, που απασχολούν στην Ελλάδα χιλιάδες εργαζομένους και
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία,
έχουν συμμετάσχει έως σήμερα στην αξιολόγηση του CR INDEX. 
Επιπλέον, οι δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν ανάπτυξη

και διαχείριση επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, διοργάνωση βρα-
βεύσεων και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευ-
νητικά προγράμματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτι-
κούς και δημόσιους οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαι-
δευτικά δίκτυα άλλων χωρών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και
να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαί-
σιο γνώσεις και τεχνικές, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνέργειες με
διεθνείς φορείς εγνωσμένου κύρους. Προσφάτως, το Ινστιτούτο
Εταιρικής Ευθύνης έγινε πλήρες μέλος του CSR360 Global
Partnership Network (CSR360 GPN), του διεθνούς δικτύου εταί-
ρων του BITC. Αποτελείται από 133 μη κερδοσκοπικούς οργανι-
σμούς σε 67 χώρες και ως κύριο στόχο του έχει την προώθηση
της ΕΚΕ μέσω της στενής συνεργασίας των μελών του και της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων.
(http://www.csr360gpn.org/)

Προφίλ Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CR Institute)

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τις δράσεις του: Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης
Επικοινωνία: Ζέτα Χατζηαντωνίου • Τηλέφωνο: 210 8085565 • E mail: info@cri.org.gr • Website: http://www.cri.org.gr
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Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, 
Πρόεδρος ΙΣΑ, Δήμαρχος Αμαρουσίου

Όταν πήραμε τη με-
γάλη απόφαση να

φέρουμε την ανατροπή
στα κοινωνικά δρώμενα
της χώρας, δημιουργώ-
ντας το Ιατρείο της Κοι-
νωνικής Αποστολής,
ενώνοντας τις δυνάμεις
του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
κάναμε ένα μεγάλο βή-
μα μπροστά. 

Για να δημιουργήσουμε έναν άλλο περισσότερο αισιόδοξο
κι ελπιδοφόρο κόσμο, να δώσουμε ξανά ελπίδα και κουρά-
γιο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επέ-
τρεπαν σε χιλιάδες συνανθρώπους μας να έχουν πρόσβαση
στη θεραπεία που χρειάζονται.

Tο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ξεκίνησε το ταξίδι του
πριν από έξι χρόνια.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πετύχαμε να καταστή-
σουμε το Ιατρείο μας καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες
συνανθρώπους μας ,που είχαν την ατυχία όχι μόνον να κτυ-
πηθούν από την κρίση, αλλά και να χάσουν τη δυνατότητά
τους να αντιμετωπίσουν με πληρότητα και συνέπεια τα προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.

Από το νοτιοανατολικότερο σημείο της Ευρώπης, το Καστε-
λόριζο, μέχρι το βορειότερο σημείο της Ελλάδας στον Έβρο,
δίνουμε ελπίδα και ανακούφιση στους κατοίκους των ακρι-
τικών και νησιωτικών περιοχών της ελληνικής επικράτειας.
Στους συνανθρώπους μας, που αποκομμένοι από την κεντρι-
κή διοίκηση, βιώνουν την αδιαφορία και την εγκατάλειψη. 

Παράλληλα παλέψαμε να στηρίξουμε τις δομές του Δημό-
σιου Συστήματος Υγείας που καταρρέουν από την οικονο-
μική κρίση και τις πολιτικές και δεν μπορούν πλέον να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών .

Ενώ παράλληλα συμμετέχουμε σε σημαντικές δράσεις αν-
θρωπιάς και αλληλεγγύης, για τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες που ήρθαν στη χώρα μας αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή.

61.000 ιατρικές επισκέψεις

Μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας του, το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής έχει πραγματοποιήσει πάνω 61.000 ιατρικές επι-
σκέψεις. Καθημερινά περισσότεροι από 100 ασθενείς περ-
νάνε το κατώφλι του ενώ χορηγούνται 300 φάρμακα την
ημέρα. 

Περισσότεροι από 69 εθελοντές γιατροί, 23 ειδικοτήτων
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο, με εβδομαδι-
αία παρουσία, καθώς και 200 εργαστηριακοί και κλινικοί για-
τροί και ιδιωτικά εργαστήρια. 

Το Ιατρείο έχει 20 παραρτήματα στην Αττική και την υπό-
λοιπη Ελλάδα. Στα χρόνια της λειτουργίας του έχει πραγμα-
τοποιήσει 31 οδοιπορικά υγείας, σε ακριτικές περιοχές της
νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 

Στηρίζει 22 Δήμους σε όλη την χώρα, με Κοινωνικά Ιατρεία
και Κοινωνικά Φαρμακεία, συνεργάζεται με 33 ενορίες της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 26 Μητροπόλεις σε όλη
την Ελλάδα. Ενώ έχει αποστείλει φάρμακα σε Δημόσια νο-
σοκομεία, Αγροτικά ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ια-
τρεία, Προνοιακά Ιδρύματα και Σωφρονιστικά καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα. Επίσης το Ιατρείο συμμετέχει στη δρά-
ση , «Όλοι μαζί μπορούμε» του ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού
ΣΚΑΙ στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώνονται φάρμακα στις
ενορίες και τις πλατείες της Αττικής.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ & Ιερά Αρχιεπισκοπή  Αθηνών
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Στη ΔΕΗ έχουμε θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ως θεμελιώδες αναπόσπαστο στοιχείο 

του στρατηγικού μας σχεδιασμού 
και υποστηρίζουμε με συγκεκριμένα έργα και δράσεις 

το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Α. Για το περιβάλλον η ΔΕΗ έχει συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά, οι
πιο πρόσφατες σημαντικές δράσεις μας είναι:

Αντικαταστήσαμε παλιές ρυπογόνες μονάδες με την κατασκευή και
τον εκσυγχρονισμό νέων θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων
που ενσωματώνουν τις νέες σύγχρονές περιβαλλοντικές τεχνολογίες
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε με αποτελεσματικούς ρυθμούς την
δραστηριότητα μας στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας
Υλοποιήσαμε πρόγραμμα αποκατάστασης 40.000 στρεμμάτων στο λι-
γνιτικό κέντρο Δ. Μακεδονίας και 7.000 στρεμμάτων στο λιγνιτικό κέ-
ντρο Μεγαλόπολης

Β. για την κοινωνία οι δράσεις μας είναι πολλές συνεχείς 
και ουσιαστικές:

Επενδύουμε στην ενίσχυση τοπικών κοινωνιών για τις πολιτιστικές και
αθλητικές διοργανώσεις με δωρεές και χορηγίες. 
Υποστηρίζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια τους Γιατρούς του Κόσμου
Ελλάδας, με τη δημιουργία και παραχώρηση ειδικού ιατρικού περι-
πτέρου για παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Συμπαρασταθήκαμε στις σε πολύ φτωχές οικογένειες εξασφαλίζοντας
δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας την εφαρμογή
του Ν.4320/2015 που προβλέπει τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Συνεχίσαμε το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών τηλεθέρμανσης που
αποτελεί πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης ενέργειας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στη μείωση του κόστους θέρμανσης για τις τοπικές κοι-
νωνίες στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπο-
λη.
Υποστηρίξαμε την μέση ελληνική οικογένεια και επαγγελματία κατά
την διάρκεια της οικονομικής κρίσης με μέτρα που τους διευκόλυναν: 
(i) 620.000 διακανονισμοί εξόφλησης υποχρεώσεων, 
(ii) 660.000 εντάξεις νοικοκυριών στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), 
(iii) εφαρμόσαμε πρόγραμμα επιβράβευσης συνεπών καταναλωτών

με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Για τους πελάτες μας εξασφαλίσαμε και συνεχίζουμε, όλους τους σύγ-
χρονους τρόπους για την εξυπηρέτηση τους, με το πενταψήφιο 11770,  e-
bill, μηνιαίο λογαριασμό, χρήση app, χρήση POS και 6000 συνεργαζόμε-

να σημεία εξόφλησης λογαριασμού.

Γ. για την οικονομία, η αμφίδρομη σχέση της ΔΕΗ και
της Ελληνικής οικονομίας

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ πλησιάζουν κάθε χρόνο πολλές
εκατοντάδες εκατ. ευρώ σε ολόκληρο το εύρος των δρα-
στηριοτήτων που αναπτύσσει η επιχείρηση συμβάλλο-
ντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή δραστηριότητα του
κύκλου της Ελληνικής οικονομίας.
Έχουμε αναλάβει μαζί με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις
και όχι μόνο, την υλοποίηση σημαντικών έργων και επι-
χειρηματικών πρωτοβουλιών στο εξωτερικό με κρίσιμα
εφόδια μας, την αξιοπιστία και την υψηλή εξειδικευμένη
τεχνογνωσία.

Η ίδρυση γραφείου της επιχείρησης στις Βρυξέλες, η
ίδρυση θυγατρικής στα Τίρανα και το πλαίσιο συνεργα-
σίας με μεγάλες επιχείρησης από την Κίνα, αποτελούν με-
ρικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξωστρέ-
φειας της επιχείρησης και της προοπτική της. 
Ο προγραμματισμός της επιχείρησης μας είναι ανθρωποκε-
ντρικός και βασίζεται στο όραμα, το σχέδιο, την συνέπεια,
και την εξέλιξη.

Οι άνθρωποι μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της
επιχείρησης, επενδύουμε σταθερά στην αυτοεξέλιξη τους
με την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Τους υπο-
στηρίζουμε με αδιάλειπτη μέριμνα για τα θέματα Υγείας
και Ασφάλειας στην εργασία, τα οποία αναγνωρίζουμε
ως ύψιστης προτεραιότητας. 
Αξιοποιούμε την εμπειρία του παρελθόντος και εισάγου-
με την σύγχρονή γνώση και τεχνολογία στην παραγωγι-
κή κουλτούρα της επιχείρησης. 

Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό μας όσο και η αναβάθμιση
της διοικητικής λειτουργίας όπως και η αξιοποίηση των
διαθεσίμων πόρων είναι ενταγμένη σ΄ ένα νέο σύγχρο-
νο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που οδηγεί την
επιχείρηση στον ρόλο που της αναλογεί τόσο στην Ελ-
ληνική όσο και την παγκόσμια οικονομία. 



Η πρωτοποριακή Κινητή Μονάδα Υγείας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο δύο θέσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα και για μικροχειρουργικές επεμβάσεις. 

Οφθαλμολογικές εξετάσεις στους ακρίτες του Καστελόριζου.

τοίκων υποβλήθηκαν σε οφθαλμολογικές εξετάσεις και σε
διαβητολογικό έλεγχο. 

Η αποστολή στο Καστελόρριζο ήρθε να προστεθεί στις δρά-
σεις αλληλεγγύης σε τοπικούς πληθυσμούς και κοινωνικές
ομάδες που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του Ερ-
ρίκος Ντυνάν Hospital Center. Με πολυπληθή ιατρική ομά-
δα, το περασμένο καλοκαίρι η Κινητή Μονάδα Υγείας εξέ-
τασε εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες στον πυρόπλη-
κτο Κότρωνα της προσηλιακής Μάνης, στηρίζοντας και το
έργο του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και του Δήμου Ανα-
τολικής Μάνης.

Με την σφραγίδα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center,
εξάλλου, πραγματοποιήθηκε και φέτος το Spetses mini
Marathon. Η ομάδα της Κινητής Μονάδας Υγείας αντιμε-
τώπισε άμεσα πλήθος περιστατικών, από μικρότερους ή με-
γαλύτερους τραυματισμούς των δρομέων, επιβεβαιώνο-
ντας τις δυνατότητες του νοσηλευτικού κέντρου να καλύ-
ψει με απόλυτη επιτυχία σημαντικές αθλητικές διοργανώ-
σεις και κάθε μεγάλη εκδήλωση. Είχε προηγηθεί στο τέλος
Σεπτεμβρίου η στήριξη του Greece Race for the Cure, στο
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε δωρεάν έλεγχος μα-
στού σε μεγάλο αριθμό γυναικών, στο Ζάππειο. 

«Η Κινητή Μονάδα Υγείας επισκέπτεται πλέον κάθε σημείο
της χώρας, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη για ιατρική
στήριξη, και μας κάνει όλους υπερήφανους. Οι δράσεις της
διαφοροποιούν το Ερρίκος Ντυνάν από κάθε άλλο νοση-
λευτήριο. Και σε αυτό το πεδίο θα συνεχίσουμε να δίνουμε
έμφαση, αφού δεν ξεχνάμε τον κοινωνικό ρόλο του νοσο-
κομείου», επισημαίνει ο πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center κ. Γεράσιμος Τσιαπάρας, γνωστοποιώντας
παράλληλα ότι σχεδιάζεται ακόμη πιο συστηματική δρα-
στηριότητα σε συνοικίες της Αθήνας -σε συνεργασία με
τους αντίστοιχους δήμους- που έχουν δυσκολία πρόσβα-
σης στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας. 

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Ελλάδα
που διαθέτει Κινητή Μονάδα Υγείας, η οποία υλοποιεί σε όλη τη χώρα δράσεις Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεργάζεται με δημοτικούς και άλλους φορείς για
τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν εύκολη ή άμε-
ση πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 
Πρόκειται για πρωτοποριακή μονάδα που αναπτύσσεται σε περίπου 50 τ.μ. και δια-
θέτει πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο για κλινική εξέταση ασθενών (δύο θέσεις εργα-
σίας) από κάθε ιατρική ειδικότητα, εξοπλισμό για οφθαλμολογικές εξετάσεις, μι-
κροχειρουργικές επεμβάσεις, αναλύσεις αίματος (γενικές και βιοχημικές), διαφα-
νοσκόπιο για έλεγχο ακτινογραφιών, υπερηχογράφο κα. 

Η υπερσύγχρονη Κινητή Μονάδα Υγείας βρέθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο
πλευρό των κατοίκων του Καστελόριζου, παρέχοντας δωρεάν εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες υγείας στους 350 κατοίκους του ακριτικού νησιού και συνδράμοντας τη δρά-
ση της εθελοντικής οργάνωσης «+πλευση». Από την ιατρική αποστολή του ΕΝΗC
πραγματοποιήθηκαν ακόμη και χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ μεγάλος αριθμός κα-

Κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη σε κίνηση
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αφιέρωμα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε/C.S.R) & Βιώσιμη Ανάπτυξη Αειφορία
Κυκλική Οικονομία

Προτάσεις για τη βελτίωση 
της εναλλακτικής διαχείρισης

Τ
ο πλαίσιο του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε

στις 19/10/2017, στην Επιτροπή Παραγωγής και

Εμπορίου της Βουλής, για την αναθεώρηση του

ν.2939/2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση, η

ΚΕΕ με υπόμνημα της, επανέφερε σειρά προτάσεων που

έχει υποβάλλει κατά καιρούς, σχετικά με την βελτίωση

της Εναλλακτικής Διαχείρισης και των θεσμών που την

υποστηρίζουν.

Ειδικότερα, ο επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης κ. Μα-

νώλης Μπαλτά, κατ’ εντολή του Προέδρου κ. Κων/νου Μί-

χαλου, με παρέμβαση του, υποστήριξε την ανάγκη νομοθέ-

τησης της δυνατότητας της συμμετοχής των Επιμελητηρίων

στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και εισηγήθηκε

μέτρα δραστικού περιορισμού της εισφοροδιαφυγής με τη

θεσμοθέτηση της «Περιβαλλοντικής Ενημερότητας» και της

δημιουργίας ειδικού μητρώου παρακολούθησης της, στο

πλαίσιο του ΓΕΜΗ.

Θέματα στρατηγικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικό-

τητας στην Κυκλική Οικονομία, αποφυγής μέτρων οριζό-

ντιας πολιτικής για τα Συστήματα και υποχρέωσης της Δι-

οίκησης και των Δημόσιων Θεσμών να λειτουργούν επιχει-

ρησιακά, μέσω στόχων και να λογοδοτούν για τα πεπραγ-

μένα τους, απετέλεσαν διακριτές θέσεις της ΚΕΕ που υπο-

στηρίχθηκαν και από άλλους φορείς κατά τη συζήτηση στην

Επιτροπή. 



Το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ 
προωθεί την ανακύκλωση αλουμινίου στη σχολική κοινότητα 

Η Ελβάλ στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα,
έχει δημιουργήσει εθελοντικά και λειτουργεί στο Μαρούσι, το Κέντρο Ανα-
κύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). 
Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης, μοναδικό στο είδος του
στην Ελλάδα, που δέχεται, διαχωρίζει και συσκευάζει χρησιμοποιημένα
αλουμινένια κουτιά.Tα κουτιά αυτά τα αγοράζει το Κέντρο από το κοινό προς
ένα ευρώ περίπου το κιλό που αντιστοιχεί σε περίπου 75 κουτιά, προσφέ-
ροντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για την ενδυνά-
μωση της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια τα προωθεί στο εργοστάσιο της Ελβάλ
στα Οινόφυτα για να εισαχθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα
οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο. Η διαδικασία αυτή γί-
νεται από την Ελβάλ με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και με σε-
βασμό στο περιβάλλον. 
Το ΚΑΝΑΛ έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 2.800 τόνους χρη-
σιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών ετησίως και εφαρμόζει Πιστοποιημέ-
νο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001). Το ΚΑΝΑΛ λειτουρ-
γεί παράλληλα και ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
όπου δέχεται καθημερινά διαφόρους φορείς και κυρίως σχολεία. Ειδικευ-
μένοι περιβαλλοντολόγοι κάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία και τις ωφέ-
λειες της ανακύκλωσης.
Στρατηγικό στόχο του ΚΑΝΑΛ αποτελεί η προώθηση της ανακύκλωσης με
σκοπό την αύξηση του χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου στην
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2004 μέχρι και το 2016 το ΚΑΝΑΛ έχει
συγκεντρώσει και προωθήσει προς ανακύκλωση συνολικά 4.897.154 κιλά
χρησιμοποιημένα κουτάκια αλουμινίου.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου
Το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» μέταλλο, με την έννοια ότι μπο-
ρεί να ανακυκλώνεται συνεχώς, διατηρώντας τις ιδιότητές του.
Η ανακύκλωση του αλουμινίου, είναι μία πρακτική ιδιαίτερα σημαντική, κα-
θώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και
ενέργειας. Με την ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται πο-
λύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95% σε σχέση με την
ενέργεια που απαιτείται για να παραχθεί ένα κουτάκι από πρωτόχυτο αλου-
μίνιο (από βωξίτη). Ένα κουτάκι αλουμινίου είναι σαν μια τράπεζα ενέργειας,
καθώς πρέπει να ανακυκλώνεται συνεχώς, προκειμένου να αξιοποιείται η
αποταμιεύμενη ενέργεια, αφού διαφορετικά αυτή χάνεται. Για παράδειγμα,
με την ανακύκλωση ενός και μόνο κουτιού αλουμινίου εξοικονομείται η
ενέργεια για να λειτουργήσει μία τηλεόραση επί 3 ώρες, η μία λάμπα επί 4
ώρες. 

Γενικότερα, με την ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται:
➜ Καθαρότερο περιβάλλον για καλύτερη ποιότητα ζωής
➜ Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95%
➜ Εξοικονόμηση πρώτων υλών (βωξίτη)
➜ Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
➜ Μείωση του όγκου των απορριμμάτων (έχει υπολογιστεί ότι, αν ανακυ-

κλώνονταν όλα τα κουτάκια θα χρειαζόμασταν 2,5 εκ. δοχεία απορριμ-
μάτων λιγότερα)

➜ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Αξίζει να επισημανθεί ότι, παρόλο που τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμι-
νίου είναι προφανή και πολύ σημαντικά, στην Ελλάδα επισήμως ανακυκλώ-

νεται μόνο το 34% των χρησιμοποιημένων κουτιών αλουμινίου, ενώ ο αντί-
στοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 68%, στη δε Φιλανδία το ποσοστό
ανακύκλωσης φτάνει μέχρι 98%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου (European Aluminium Association). Κατά συ-
νέπεια θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, Πολιτεία, φο-
ρείς, επιχειρήσεις και κοινωνία και σε πολλά επίπεδα για να βελτιωθεί η κα-
τάσταση και στην Ελλάδα. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ ικανοποιεί την ανά-
γκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση εντός σχολείου (με πρότυπη βιωματική
εκπαίδευση) και εκτός σχολείου (στο χώρο του ΚΑΝΑΛ) και συμβάλλει στο
να αλλάξει η συμπεριφορά του κοινού απέναντι στην ανακύκλωση, να ενι-
σχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία και τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελ-
λάδα. Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΑΝΑΛ μέχρι και το 2016,
επισκέφτηκαν και παρακολούθησαν το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ
50.796 μαθητές από 1.140 σχολικά τμήματα. Παράλληλα μέσα από τη συ-
νεργασία του ΚΑΝΑΛ με το «Βιωματικό Σχολείο», το διάστημα 2006-2016
έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα σε 2.111 σχολικά τμή-
ματα που τα παρακολούθησαν 45.096 μαθητές και συνολικά έχουν συγκε-
ντρωθεί 2.811 πρωτότυπες μαθητικές δημιουργίες από σχετικούς σχολικούς
διαγωνισμούς. 
Το τρέχον έτος συνεχίζεται στα σχολεία η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση– Επαναχρησιμοποίηση-Ανα-
κύκλωση». Ένα πρωτότυπο πολυεπίπεδο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης που μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(www.lifewithnogarbage.gr) και βιωματικής προσέγγισης υποστηρίζει τους
μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά και να εφαρμόσουν τις αρχές της ανα-
κύκλωσης στην καθημερινή ζωή τους. Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό Βιω-
ματικό Πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το «Βιωματικό Σχο-
λείο» υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και εντάσσεται στον ευρύτερο θεσμό του «QualityNet Foundation» για
την προώθηση της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας, «Μα-
ραθώνιος Περιβάλλοντος». 
Με συστηματικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, τα τελευταία δεκατρία έτη,
συνολικά μέσω των προγραμμάτων του ΚΑΝΑΛ έχουν εκπαιδευθεί 3.251
σχολικές τάξεις ή 95.892 μαθητές, ενώ έμμεσα έχουν ενημερωθεί πάνω από
288.000 πολίτες.
Το πιο σημαντικό είναι ότι με την έμπρακτη και βιωματική προσέγγιση που
εφαρμόζεται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μεί-
ωση– Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση» στα σχολεία αλλά και το πρό-
γραμμα «Ανακύκλωση τώρα» στο χώρο του ΚΑΝΑΛ , ιδιαίτερα οι νεαρές ηλι-
κίες κάνουν κτήμα τους την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά απέναντι στη
διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων. 
Τα σχολεία ή άλλοι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις και το πρόγραμμα του
ΚΑΝΑΛ μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους στου Κέντρου στα
παρακάτω στοιχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 43, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6861 111, 210 6861 449, Fax: 210 6861 449
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 16:00 
Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 800 11 616161
e-mail: info@canal.gr 
www.canal.gr
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δράσεις ΚΕΕ

Κ. Μίχαλος 
σε ομογενείς:
Στηρίξτε 
με όλες σας 
τις δυνάμεις
την 
Ελλάδα

Ν
α συνεχίσουν να στηρίζουν με όλες τους τις

δυνάμεις τις προσπάθειες της Ελλάδας για

την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή

στην ανάπτυξη κάλεσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και

του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τα μέλη της Πα-

γκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

(Πα.Δ.Ε.Ε.), που αποτελείται από εκλεγμένους βουλευτές

ελληνικής καταγωγής σε χώρες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε, στις 26 Ιουλίου,

στην αντιπροσωπεία της Πα.Δ.Ε.Ε. ο κ. Μίχαλος ανέλυσε

διεξοδικώς τις προοπτικές που έχει σήμερα η ελληνική οι-

κονομία και ζήτησε τη συμβολή του απόδημου ελληνισμού 

«Γνωρίζω τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που ήδη

έχετε αναλάβει, για την προώθηση ελληνικών προϊόντων,

για την προβολή της χώρας στο διεθνές επενδυτικό κοινό,

αλλά και για την ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος.

Και θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να σας διαβεβαιώσω

ότι τόσο το ΕΒΕΑ όσο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητη-

ρίων Ελλάδος, θα είναι πρόθυμοι αρωγοί και συμπαραστά-

τες σε κάθε μελλοντική σας δράση» τόνισε ο κ. Μίχαλος. 

Όπως επεσήμανε επίσης ο κ. Μίχαλος, «η Ελλάδα αποτελεί

μια χώρα με μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις σε σημαντι-

κούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο του-

ρισμός, η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τομέας των τροφίμων,

η παιδεία, η υγεία, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται

σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αν συνεχιστούν και ολο-

κληρωθούν θα διευκολύνουν σημαντικά την επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα».

Ο πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε. κ. Πίτερ Κατσαμπάνης, ανέ-

φερε στον πρόεδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλο

ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με στό-

χο τόσο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξω-

τερικό όσο και για την έλευση επενδυτικών κεφαλαίων στην

Ελλάδα και γενικότερα τη βελτίωση της εικόνας της χώρας

παγκοσμίως. 
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δράσεις ΚΕΕ

Π
ρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγρά-

φη σήμερα μεταξύ της Ανεξάρτη-

της Αρχής «Συνήγορος του Κατα-

ναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέ-

ντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αφενός, και της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,

αφετέρου. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν για λο-

γαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος

του Καταναλωτή” ο Συνήγορος κ. Λευτέρης

Ζαγορίτης, για λογαριασμό της Κεντρικής Ένω-

σης Επιμελητηρίων Ελλάδας ο Πρόεδρός της

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και για λογαριασμό

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελ-

λάδας η Διευθύντριά του και Αναπληρώτρια

Συνήγορος Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντο-

γιάννη.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η ανάδειξη

της αξίας και της αποτελεσματικότητας της

εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών

διαφορών για όλους. Η εξωδικαστική επίλυση

των καταναλωτικών διαφορών έχει οφέλη τό-

σο για τους καταναλωτές, οι οποίοι εξοικονο-

μούν χρόνο και χρήματα σε σχέση με την προ-

σφυγή Δικαιοσύνη, όσο και για τους προμη-

θευτές, οι οποίοι διαχειρίζονται πιο σωστά τις

σχέσεις τους με καταναλωτές, βελτιώνουν την

εμπορική φήμη τους στην αγορά και προστα-

τεύουν το κύρος του επαγγελματικού τους κλά-

δου από πιθανή δυσφήμηση που θα μπορούσαν

να προκαλέσουν τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρα-

κτικές μιας μειοψηφίας προμηθευτών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται από το Πρω-

τόκολλο Συνεργασίας σειρά από κοινές ενέρ-

γειες και πρωτοβουλίες των συμβαλλόμενων

μερών, μεταξύ των οποίων:

❚ Η προώθηση δράσεων για την ευρύτερη και

καλύτερη δυνατή ενημέρωση των κατανα-

λωτών και των προμηθευτών για την εξωδι-

καστική επίλυση των καταναλωτικών δια-

φορών. 

❚ Οι επιχειρήσεις-μέλη των ανά την Ελλάδα

Επιμελητηρίων θα υποστηρίζουν τη διαδι-

κασία διαμεσολάβησης και θα ανταποκρίνο-

νται, το συντομότερο δυνατόν, στην πρό-

σκληση που θα τους απευθύνουν ο Συνήγο-

ρος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέ-

ντρο Καταναλωτή Ελλάδας για τη φιλική επί-

λυση εγχώριων ή διασυνοριακών κατανα-

λωτικών διαφορών, αποστέλλοντας τις από-

ψεις τους και προβαίνοντας στη διατύπωση

συμβιβαστικών προτάσεων, όπου αυτό είναι

δυνατόν.

❚ Επί σημαντικών περιπτώσεων καταναλωτι-

κών διαφορών, όπου τα εμπλεκόμενα μέρη εν-

δέχεται να προβάλλουν αντικρουόμενους

ισχυρισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στις αρ-

μοδιότητες των Επιμελητηρίων θα παρέχε-

Συνεργασία 
μεταξύ 

Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων 

Ελλάδας, 
Συνήγορου 

του Καταναλωτή 
και Ευρωπαϊκού 

Κέντρου 
Καταναλωτή 

Ελλάδας 
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ται η δυνατότητα, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και το

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, να ζητούν, από

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τη συν-

δρομή της, με την παροχή σχετικής πληροφόρησης.

❚ Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα παρέχει τεχνογνωσία

στον τομέα των τεχνικών διαπραγμάτευσης και επίλυσης

διαφορών προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-

λάδας, προς αξιοποίησή της κατά τη διευθέτηση διαφο-

ρών που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών, στο πλαίσιο της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

❚ Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα μεριμνήσει για τον σχε-

διασμό, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελη-

τηρίων Ελλάδας, ειδικού σήματος εμπιστοσύνης (trust-

mark), που θα αποδοθεί στις επιχειρήσεις που υπάγονται

στις διαδικασίες διαμεσολάβησης ενώπιον της Αρχής και

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας τα μέ-

ρη προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λευτέρης Ζαγορίτης:

«Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμε-

ρα με τον κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο Πρόεδρο της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας συμβάλλουμε από κοι-

νού στην περαιτέρω προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης

των διαφορών και ειδικότερα των καταναλωτικών, στην

αποφόρτιση της Δικαιοσύνης από σωρεία υποθέσεων και

στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά που

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Εγγύηση

γι’ αυτό αποτελούν η υπερδωδεκαετής εμπειρία και το υψη-

λό ποσοστό επιτυχούς διαμεσολάβησης της Ανεξάρτητης

Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» που φθάνει το 82,5%,

οι ανέξοδες και ταχείες διαδικασίες που ακολουθούνται με

μέσο χρόνο επίλυσης μικρότερο των 3 μηνών και το πολύ

μεγάλο ποσοστό εκούσιας συμμετοχής των προμηθευτών

σε αυτή που ξεπερνά το 94%. Τα δεδομένα αυτά, σε συν-

δυασμό με την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών

διαφορών που εφαρμόζει η Αρχή από τον Φεβρουάριο 2016

και την προσφορά διαμεσολαβητικών υπηρεσιών και σε

διασυνοριακές διαφορές εντός Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊ-

κού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, καταδεικνύουν ότι οι

νέοι δρόμοι που έχουν ανοιχθεί στη διαμεσολάβηση αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες ολοένα και περισσότερων προ-

μηθευτών και καταναλωτών. Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνή-

γορος του Καταναλωτή” θέτει την τεχνογνωσία που έχει

αποκτήσει στις τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαμεσολά-

βησης στην υπηρεσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων Ελλάδας, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες για εφαρμο-

γή του θεσμού και στις διαφορές μεταξύ εμπόρων/επιχει-

ρήσεων».

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος:

«Συνυπογράψαμε σήμερα, με τον Συνήγορο του Κατανα-

λωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας,

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την προώθηση της εξωδικα-

στικής επίλυσης και διαμεσολάβησης, με έμφαση στις δια-

φορές που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών και κατανα-

λωτών. Η ΚΕΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή των

εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης διαφορών στην αμε-

σότερη και ταχύτερη λειτουργία απονομής της δικαιοσύ-

νης, αλλά και στη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η

υιοθέτησή τους, τόσο για τον πολίτη- καταναλωτή, όσο και

για τον επιχειρηματία-προμηθευτή. Για το λόγο αυτό, εξάλ-

λου, λειτουργεί στο μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας, ήδη

από το 2013, το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ.

Ως προς την παρούσα συνεργασία, η ΚΕΕΕ δηλώνει την

ισχυρή βούλησή της να συνδράμει στην διάδοση και εμπέ-

δωση του θεσμού, με την προτροπή των επιχειρήσεων- με-

λών της να απευθύνονται στις σχετικές διαδικασίες, την

ενημέρωσή τους για τα οφέλη της υπαγωγής σε αυτές, αλ-

λά και με τη συστηματική πληροφόρηση των καταναλω-

τών. Επίσης, αξιοποιώντας την επιμελητηριακή εμπειρία

στην υποβολή βελτιωτικών προτάσεων, αλλά και στην κα-

τάρτιση συμβιβαστικών λύσεων, αναφορικά με τις κατ’ ιδίαν

περιπτώσεις».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 
2017

Π
ραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου η εκδή-

λωση απονομής «ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ 2017» του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που

κατά το περασμένο έτος επέδειξαν αξιόλογη επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού

κόσμου και πλήθους επιχειρηματιών. 
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Οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν είναι:

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ Μ.Μ.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

KLEEMANN

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου

Τρικαλινός Αυγοτάραχο

Re.De-Plan A.E. Consultants

ΟΠΑΠ

B & F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Skroutz A.E.

Κ. & Γ. Δάβαρης evermore cruises

carpo

NANOVIIS

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά
την εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο θεσμός αυτός, δημιουργήθηκε πριν από δύο δεκαετίες,

για να επιβραβεύσει την επιχειρηματική αριστεία και να

αναδείξει τις αξίες της επιχειρηματικότητας: την τόλμη, τη

δημιουργικότητα, το όραμα, την υπευθυνότητα. Θέλω να

συγχαρώ θερμά τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα,

αλλά και όλες εκείνες που μας τίμησαν με τη συμμετοχή

τους, αναβαθμίζοντας το κύρος του θεσμού και «δυσκο-

λεύοντας» πραγματικά το έργο της αξιολόγησης. Η αλήθεια

είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, σε μι-

κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, φοβήθηκαν τις δύσκολες με-

ταρρυθμίσεις. Πριν από ένα μήνα περίπου, από το βήμα της

ΔΕΘ, ακούσαμε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης, να τονίζουν την ανάγκη προσέλ-

κυσης επενδύσεων, για να μπορέσει η χώρα να βγει από την

κρίση. 

Το γεγονός ότι υπάρχει πολιτική σύγκλιση σε αυτό το θέμα,

είναι σαφώς ευχάριστο. 

Πέρα από τα λόγια όμως, χρειάζονται και πράξεις. Αν θέλετε

να φέρετε επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη

χώρα, οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες:

❚ Μειώστε τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές 

❚ Ολοκληρώστε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τώρα.

❚ Τολμήστε τη ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκη-

σης

❚ Αντιμετωπίστε την πολυνομία και την κακονομία, τώρα.

❚ Δώστε στη Μικρομεσαία Επιχείρηση εργαλεία και κίνη-

τρα για να επενδύσει στην καινοτομία και στην εξωστρέ-

φεια. 

❚ Τολμήστε να απαλλάξετε τα πανεπιστήμια από το κρατι-

κό μονοπώλιο, ανοίξτε δρόμους συνεργασίας με τον ιδιω-

τικό τομέα, για την χρηματοδότηση της έρευνας και την

αξιοποίηση της καινοτομίας». 



Κερδίζοντας το στοίχημα

Με προτεραιότητα την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης
και της κοινωνικής ευημερίας, ο όμιλος ΔΕΠΑ «βάζει την Ελ-

λάδα» μπροστά. Η δραστηριότητα του ομίλου δίνει ώθηση στην οι-
κονομία με στρατηγική που στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου τη
Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη και εγχώριες και διε-
θνείς επενδύσεις που έχουν ως βασικό αποδέκτη τους Έλληνες κα-
ταναλωτές και την οικονομία.
Ο όμιλος φέρνει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ένα καύσιμο το οποίο
κινεί την ανάπτυξη με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Το φυσικό αέριο
είναι οικονομικότερο έως και κατά 60% σε σχέση με άλλα συμβατι-
κά καύσιμα και εκπέμπει αισθητά λιγότερους ρύπους (30% λιγότε-
ρα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη)
και αποτελεί το κατεξοχήν καύσιμο που ταυτίζεται με τη βιώσιμη ανά-
πτυξη.
Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο θέτει σε κίνηση μια σειρά από άμεσα
και έμμεσα εμπλεκόμενους κλάδους όπως είναι ο εμπορικός, ο αγρο-
τικός, ο βιομηχανικός, ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και οι αυτο-
κινητοβιομηχανίες, τα πρατήρια καυσίμων και τα συνεργεία και συμ-
βάλει σημαντικά στην τόνωση της απασχόλησης. 
Η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της επενδύουν στην ανάπτυξη δικτύου
στη χώρα και την ασφάλεια εφοδιασμού ενώ μέσα από διεθνείς συ-
νεργασίες η ΔΕΠΑ συμμετέχει σε έργα διεθνούς ενδιαφέροντος όπως
είναι οι αγωγοί IGB, IGI, EastMed. 

Ανάπτυξη «εντός των τειχών» με εταιρική ευθύνη

Το δίκτυο φυσικού αερίου επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς σε όλη
την Ελλάδα και στόχος είναι να αναπτυχθεί σε 18 ακόμη πόλεις με
επενδύσεις ύψους που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. 
Η επέκταση του δικτύου θεωρείται επιβεβλημένη καθώς αν ληφθούν
ενδεικτικά υπ’ όψιν κάποια στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2017
από την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας οι νέες συνδέσεις αυξήθη-
καν κατά 60,3% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2016 (από 3.642
σε 5.837) και το σύνολο των καταναλωτών ανέρχεται 300.587.
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβλέπει αύξηση δικτύ-
ου κατά 20% και το δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα φτάσει τα
2.608 χλμ το έτος 2021 από 2.170 χλμ το 2016. 
Το δίκτυο επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα με ευθύνη της ΔΕ-
ΔΑ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ. δη
Επενδύσεις όμως γίνονται και στο κομμάτι της αποθήκευση και με-
ταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και σε εξέλιξη είναι
οι συζητήσεις της ΔΕΠΑ για συξμμετοχή στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ
της Αλεξανδρούπολης. 

Αεριοκίνηση: Νέα πρατήρια
και επιδοτήσεις

Η ΔΕΠΑ έχει αναπτύξει σειρά
δράσεων για την περαιτέρω δι-
είσδυσή του, με την κατασκευή
πρατηρίων φυσικού αερίου και τη παροχή κινήτρων σε επαγγελμα-
τίες και ιδιώτες για την αγορά ή μετατροπή αυτοκινήτων σε φυσικού
αερίου. Η εταιρεία σε συνεργασία με τις BP & ΕΚΟ, επεκτείνει το δί-
κτυο πρατηρίων φυσικού αερίου με την επωνυμία Fisikon. Τα πρα-
τήρια Fisikon εξυπηρετούν ΙΧ, επαγγελματικά οχήματα και ταξί, λε-
ωφορεία και απορριμματοφόρα που καίνε φυσικό αέριο.
Πόλεις όπως είναι η Αθήνα (Κηφισιά, Ηλιούπολη, Ανθούσα, Κορω-
πί, Ασπρόπυργος, Νέα Φιλαδέλφεια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Άνω
Λιόσια, , η Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Νέα Μαγνησία), η Λαμία, η Λάρι-
σα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα (Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων) αποκτούν πρα-
τήρια φυσικού αερίου ενθαρρύνοντας την οικονομική οδήγηση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας την προσεχή 10ετία, η εται-
ρεία θα απαριθμεί 30 – 35 πρατήρια φυσικού αερίου Fisikon.

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο  της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ σήμερα είναι ένας δυναμι-
κός όμιλος εταιρειών, με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώ-
ρας, ο οποίος περιλαμβάνει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ) με ποσοστό συμμετοχής 100%, τις Εται-
ρείες Διανομής Φυσικού Αερίου - Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοι-
πής Ελλάδας ΑΕ (ΔΕΔΑ Α.Ε.) με ποσοστό συμμετοχής 100%, Εται-
ρεία Διανομής Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.) με ποσοστό συμ-
μετοχής 51%, Εταιρείες Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ
ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) με ποσοστό συμμετοχής 51%, τις Εται-
ρείες Προμήθειας Φυσικού Αερίου - ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με ποσο-
στό συμμετοχής 51%, ΕΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με ποσοστό
συμμετοχής 51% και τέλος την Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. με
ποσοστό συμμετοχής 50% (Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλ-
γαρίας IGB, του Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Ιταλίας IGI & Δια-
συνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline Eastmed)

της βιώσιμης ανάπτυξης 

Ανάπτυξη «εκτός των τειχών» 
και αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας

Το δίκτυο φυσικού αερίου επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς σε όλη την
Ελλάδα και στόχος είναι να αναπτυχθεί σε 18 ακόμη πόλεις με επενδύ-
σεις ύψους που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. 
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα διεθνή έργα υποδομών φυσικού αερίου στα
οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ σε συνεργασία με μεγάλους διε-
θνείς ομίλους υλοποιεί έργα υποδομών και συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη.
Τα έργα έχουν ανακηρυχθεί ως έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέρο-
ντος (και εθνικού) και έχει ήδη τεθεί το θεσμικό πλαίσιο από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
Πρόκειται για τους αγωγούς IGI Poseidon, East Med, IGB, τα οποία ανα-
μένεται να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της πολλαπλό-
τητας των πηγών προμήθειας.
Ο αγωγός East Med (Eastern Mediterranean Pipeline) έχει ενταχθεί
στον Κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common
Interest – PCIs) της ΕΕ και το σχέδιο περιλαμβάνει την εξαγωγή φυσι-
κού αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για την ενίσχυση της ενερ-
γειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του
αγωγού είναι 10 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (φ. α.) ετησίως, με δυ-
νατότητα να ανέλθει στα 16 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. 
Μεγάλες είναι οι προσδοκίες και από το Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλά-
δας-Βουλγαρίας (IGB), η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει τον Ιούνιο
του 2018 και το πρώτο φυσικό αέριο αναμένεται ότι θα βγει στο τέλος
του 2022. Το έργο έχει αναγνωριστεί από τις κυβερνήσεις των εμπλε-
κόμενων κρατών ως σχέδιο εθνικής προτεραιότητας, έχει εγκριθεί η με-
λέτη των περιβαλλοντικών όρων και έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές με-
λέτες και μέσω αυτού προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αε-
ρίου της τάξης των 3 δισ. κυβ. μέτρων φυσικού αερίου (φ. α.) ετησίως,
με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την
κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.

Το φυσικό αέριο ενισχύει την «πράσινη» απασχόληση
Η ανάπτυξη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής δια-
μορφώνει προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και τη μετατροπή των υφιστάμενων σε πράσινες θέσεις εργασίας
υψηλής ποιότητας, όχι μόνο σε όλους ουσιαστικά τους τομείς, αλ-
λά και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την έρευνα έως
την παραγωγή, τη διανομή και την εξυπηρέτηση πελατών.
Oυσιαστικά, τα «πράσινα επαγγέλματα» αφορούν σε όλους τους
κλάδους όπως είναι η μεταποίηση και οι κατασκευές, η παροχή
υπηρεσιών (τουρισμός, μεταφορές, εκπαίδευση κλπ) 



96 ΤΕΥΧΟΣ 36

αφιέρωμα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε/C.S.R) & Βιώσιμη Ανάπτυξη Αειφορία
Κυκλική Οικονομία

Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα, Έρευνα και Καινοτομία 

Τ
ην τελευταία δεκαπενταετία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, μέσα από

την έρευνα και τη διδασκαλία παίζει σημαντικό και πρωτοποριακό ρό-

λο στην κατανόηση, διάχυση και εδραίωση στον επιχειρηματικό αλ-

λά και τον ευρύτερο δημόσιο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

στην Ελλάδα. Ορίζουμε την ΕΚΕ ως την «ευθύνη των επιχειρήσεων για το

αποτύπωμά τους στην κοινωνία» σύμφωνα και με τη σχετική προσέγγγι-

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό τον ορισμό, οι κοινωνικά υπεύ-

θυνες επιχειρήσεις οφείλουν να ενσωματώνουν στη στρατηγική τους στό-

χους και δράσεις προστασίας των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εργασια-

κών, και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της

στρατηγικής ΕΚΕ είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερό-

μενα μέρη (stakeholders) που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.

Στόχος είναι η δημιουργία κοινών αξιών για τις επιχειρήσεις και τα ενδια-

φερόμενα μέρη και η μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών για όλους από

την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Αυτή η προσέγγιση διαφέρει ουσιαστικά από την κατ’ επίφαση «ΕΚΕ» που

επικεντρώνεται σε αποσπασματικές και ευκαιριακές δράσεις, όπως χορη-

γίες ή φιλανθρωπία. Αν και οι δράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν στην

στρατηγική για την ΕΚΕ, δεν πρέπει να αποτελούν την κύρια έκφανσή της.

Η ΕΚΕ προσδιορίζει και ελέγχει τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων και του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και  εργασιακού αποτυ-

πώματός των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την συμβολή τους στην βιώ-

σιμη ανάπτυξη.

Τελευταία έχει επίσης αναγνωρισθεί η ανάγκη για στενότερη συνεργασία

μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών για τον από

κοινού σχεδιασμό δράσεων έρευνας και καινοτομίας. H νέα προσέγγιση της

Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΕΚ) (Responsible Research and

Innovation – RRI) έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη. Η ΥΕΚ βασίζεται

στη στενή συνεργασία τεσσσάρων ομάδων κοινωνικών εταίρων - πανεπι-

στήμια/ερευνητικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις και φορείς

δημόσιας πολιτικής- γνωστή και ως «Τετραπλός Έλικας» (Quadruple He-

lix), για τον εκ των προτέρων (proactively) και από κοινού προσδιορισμό των

κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων και την ανάπτυξη αντίστοιχων και-

νοτόμων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο η ΥΕΚ εισαγάγει την έννοια της αυ-

ξημένης ευθύνης όλων των κοινωνικών εταίρων στην έρευνα και την και-

νοτομία. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μέσα από ερευνητικά προγράμματα

και δράσεις εργαστηρίων του και σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς

εταίρους από Ελλάδα και Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση

της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. 

Ελένη Αποσπόρη,
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΟΠΑ





Με όχημα ένα σχέδιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital

Center χαράσσει μια νέα πορεία, ανακτώντας την προνομιακή θέση του στο εγχώριο σύστημα υγείας. Tα αποτελέσματα

του τολμηρού σχεδίου επανεκκίνησης,  επιβεβαιώνουν την μεγάλη επιστροφή του νοσηλευτικού κέντρου.

Με τις μοναδικές κτηριακές υποδομές του, οι οποίες είναι εξαρχής και αποκλειστικά σχεδιασμένες για τη λειτουργία νο-

σοκομείου, νέο οργανόγραμμα και αναπτυξιακό πλάνο, ελκυστική τιμολογιακή πολιτική, καθώς και συνεχή, στοχευμένη

ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού με διακεκριμένους και νέους ταλαντούχους γιατρούς, αρκετοί από τους οποίους είναι

American Board Certified, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαμορφώνει μια νέα εικόνα που συμπληρώνεται και από

την συνεχή ενίσχυση του βιοϊατρικού εξοπλισμού με τεχνολογία αιχμής, όπως και την διαρκή εκπαίδευση του προσωπι-

κού σε κάθε τομέα. Το στίγμα του, εξάλλου, παραμένει ισχυρό και μέσα από την πληθώρα δράσεων με κοινωνικό πρόσημο. 

Το σχέδιο επανεκκίνησης που κατάρτισε η νέα διοίκηση, με την στήριξη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στον οποίο

πλέον ανήκει το νοσηλευτικό κέντρο ως θυγατρική εταιρία, βασίστηκε σε νέα διεθνή πρότυπα για την λειτουργία μεγάλων

νοσηλευτηρίων. Με καινοτομίες, όπως την καθιέρωση απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, τη δημιουργία πρότυπων

εξειδικευμένων Κέντρων, σημαντικές μειώσεις στο κόστος εξετάσεων και νοσηλείας, συνεργασίες με όλες τις ασφαλιστι-

κές εταιρίες και ένα επενδυτικό σχέδιο που ξεπέρασε τα έξι εκατομμύρια ευρώ και ανανέωσε πλήρως την υλικοτεχνική

υποδομή του, καταγράφει μια ανοδική πορεία διαρκείας που το έχει ήδη επαναφέρει στα προ κρίσης επίπεδα. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποκτά πλέον μια προνομιακή θέση και σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς την
τελευταία περίοδο, μεταξύ άλλων, απέκτησε και λειτουργεί: 

✔ Πολυτομικό αξονικό τομογράφο (128 τομών ανά δευτερόλεπτο), με τον οποίο διενεργούνται εξετάσεις αναίμακτες των στε-
φανιαίων και της καρδιάς, καθώς επίσης και μεγάλης ακρίβειας αγγειογραφικές εξετάσεις όλου του σώματος. 

✔ Υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που εξασφαλίζει μέγιστης ακρίβειας εξετάσεις λειτουργίας του κεντρικού νευρικού
συστήματος (Functional MRI), μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς, μαγνητικές μαστογραφίες με λήψη υλικού (kit βιοψίας), κα-
θώς και εικονικές κολονοσκοπήσεις και πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη.

Ακόμη, οι χειρουργικές αίθουσες έχουν ενισχυθεί με το νέο σύστημα mobile c-arm fluoroscopic x-ray system, το οποίο χρη-
σιμοποιείται για ποικίλες διαγνωστικές απεικονίσεις και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αρθροπλαστι-
κές, επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, αγγειολογικές και ουρολογικές επεμβάσεις. 
Επισημαίνεται ότι στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος Ψηφιακός Μαστογράφος σε παγκόσμιο
επίπεδο με πιστοποίηση από την EUREF (European Reference Organization), διευρύνοντας τις δυνατότητες του Ακτινοδια-

Υπηρεσίες υγείας με νέα τιμολογιακή πολιτική 
και συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες

Η μεγαλύτερη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
με υπερσύγχρονο εξοπλισμό

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ



      
         

Ο πλέον σύγχρονος Ψηφιακός Μαστογράφος παγκοσμίως, 
με σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας

«ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ»

Με μια νέα τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στα ση-

μερινά οικονομικά δεδομένα, η οποία συνδυάζεται και με

συντονισμένη προσπάθεια όλων των τμημάτων για ελαχι-

στοποίηση του απαιτούμενου χρόνου νοσηλείας, καθώς και

με μια διαφορετική φιλοσοφία ως προς τις ασφαλιστικές

εταιρείες, το νοσηλευτικό κέντρο ακολούθησε εμπορικά ένα

σχέδιο μείωσης των τιμών του κατά 30% με σκοπό να απευ-

θύνεται στη μεσαία, δοκιμαζόμενη τάξη. «Ακριβώς αυτή θα

είναι η πολιτική μας και στη συνέχεια. Είμαστε και θα πα-

ραμείνουμε ένα νοσοκομείο της μεσαίας τάξης», είναι το μή-

νυμα του πρόεδρου του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κ.

Γεράσιμου Τσιαπάρα.

«Η προσπάθεια για συνεχή ανοδική πορεία δεν σταματά.

Κεντρικός στόχος μας είναι πλέον και η απόκτηση της διε-

θνώς αναγνωρισμένης διαπίστευσης κατά Joint Commission

International (JCI), η οποία θα συμπληρώσει μια σειρά διε-

θνών πιστοποιήσεων που ήδη διαθέτει το νοσηλευτικό κέ-

ντρο», τονίζει από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος

του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κ. Θεμιστοκλής Χαρα-

μής, προαναγγέλλοντας τα επόμενα βήματα που επισφρα-

γίζουν τη νέα εποχή.

γνωστικού τομέα και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των εξετάσε-
ών του. Είναι εφοδιασμένος με σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας, ενώ χαρα-
κτηρίζεται από καινοτόμες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, το Τμήμα Πυ-
ρηνικής Ιατρικής ενισχύθηκε με την πλέον σύγχρονη γ-Camera που λειτουρ-
γεί επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή πρωτοπο-
ριακών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας.
Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτει συμβάσεις με όλες τις ελληνικές
και τις μεγαλύτερες ξένες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, ενώ έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους
ασφαλισμένους του να κάνουν χρήση των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών του,
τόσο για πρωτοβάθμια (διαγνωστικές εξετάσεις) όσο και για δευτεροβάθμια
φροντίδα υγείας (νοσηλεία). 
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ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός, 
επιχειρηματικότητα 
και μάρκετινγκ

Η
ανάπτυξη

των ψη-

φ ι α κ ώ ν

τεχνολο-

γιών και των πολλα-

πλών εφαρμογών τους

επιφέρει αλλαγές και

ανατροπές (disrup-

tions) σε όλα τα επί-

πεδα της λειτουργίας

και ζωής επιχειρήσε-

ων, καταναλωτών,

κοινωνίας και πολι-

τών. Η τάση αυτή θα επιταχυνθεί και θα ενταθεί στο άμεσο

μέλλον λόγω της συνεχούς εξέλιξης των ψηφιακών τεχνο-

λογιών (τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο πραγμάτων - Inter-

net of things, ρομποτική, κοκ) και της ταχείας υιοθέτησης

της χρήσης τους από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στο μετασχηματισμό κλάδων,

αγορών, οργανισμών και επιχειρήσεων, τον ονομαζόμενο

ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως κάθε αλλαγή του περι-

βάλλοντος απαιτεί προσαρμογή των οργανισμών που ζουν

μέσα σε αυτό, αντίστοιχα η ικανότητα προσαρμογής των

επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο από τις ψηφιακές τεχνο-

λογίες οικοσύστημά τους θα αποτελέσει καίριο παράγοντα

ανταγωνιστικότητας και επιβίωσής τους.

Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών βρίσκονται τα τμήματα

μάρκετινγκ και πωλήσεων, δεδομένου ότι έχουν τις αρμο-

διότητες της παρακολούθησης της αγοράς, της διαχείρισης

των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες, της παροχής

προσωποποιημένων προϊόντων, υπηρεσιών και εξυπηρέτη-

σης, του συνδυασμού φυσικών και ψηφιακών καναλιών (om-

ni-channel) και της αντίστοιχης εμπειρίας πελάτη (cross-

channel customer experience). Κρίσιμος θεωρείται επίσης ο

ρόλος του τμήματος πληροφορικής που διαχειρίζεται τις τε-

χνολογικές υποδομές. 

Στην πραγματικότητα όμως η ολοκληρωμένη αξιοποίηση

των ψηφιακών τεχνολογιών και ο επακόλουθος ψηφιακός

μετασχηματισμός είναι από τη φύση του δια-τμηματικός:

αφορά την καινοτομία (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, τρόποι

εξυπηρέτησης του πελάτη), τις υποδομές (ψηφιακές αλλά

όχι μόνο), όλες τις λειτουργικές διαδικασίες (operations)

από τον εφοδιασμό (logistics) μέχρι την παραγωγή και την

πώληση, τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα και

συνολικά τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζόμενων και την

οργανωσιακή κουλτούρα και δομή της επιχείρησης ή οργα-

νισμού.

Συνεπώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν πρέπει να αντι-

μετωπίζεται ως θέμα πρωτίστως ψηφιακών τεχνολογιών,

μέσων και εργαλείων αλλά εξ ίσου και ως project διαχείρι-

σης αλλαγής (change management). Η διαπίστωση αυτή έχει

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική κοινωνία, οικονομία και

επιχειρηματική κοινότητα οι οποίες καταγράφουν ακόμη

υστέρηση στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, στην

ψηφιακή ωριμότητα και ετοιμότητα, αλλά και παγιωμένες

πρακτικές και νοοτροπίες που δεν ευνοούν την ευελιξία, την

εξωστρέφεια και την προσαρμοστικότητα.

Αφουγκραζόμενοι αυτές τις εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές

ανάγκες που δημιουργούν, στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επι-

κοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχου-

με εντάξει μαθήματα και εξειδικεύσεις που αναπτύσσουν

γνώσεις και δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρημα-

τικότητας και οργανωσιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επί-

πεδα των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων: το προπτυ-

χιακό πρόγραμμα σπουδών μας, τα μεταπτυχιακά μας καθώς

και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για στε-

λέχη και επιχειρηματίες.

Ο Σέργιος Δημητριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής

του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύ-

θυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος Digital Market-

ing & Social Media – DigiMa. dimitria@aueb.gr Linkedin:

Sergios Dimitriadis

Σέργιος Δημητριάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
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ψηφιακός μετασχηματισμός

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες:
καταλύτες για την ανταγωνιστικότητα 
και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Σουρμελής Γιώργος
Επιστημονικός Συνεργάτης – Σύμβουλος Πληροφορικής 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Η
εξέλιξη και ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας τα τε-

λευταία χρόνια καθώς και η μείωση του κόστους αγο-

ράς των μηχανημάτων πληροφορικής προσέφεραν στις

σύγχρονες επιχειρήσεις πληθώρα νέων και χρήσιμων εργαλεί-

ων. Έτσι, θα έλεγε κανείς, ότι οι επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν

να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά με τέτοιον τρόπο ώστε

όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να γίνουν πραγματικά αντα-

γωνιστικές. Ωστόσο, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις

πιστεύουν ότι υιοθετώντας τεχνολογίες όπως οι εφαρμογές δια-

δικτύου, οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων

δεν θα έχουν εμφανή αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την πα-

ραγωγικότητα. Αυτή η πεποίθηση δε θεωρείται εντελώς αβάσιμη

αφού πρόσφατη έρευνα του OECD (ΟΟΣΑ - Οργανισμός για

την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) αποδεικνύει ότι

επενδύσεις στην τεχνολογία δεν οδηγούν στην ανάπτυξη και

την ανταγωνιστικότητα! Πρόκειται για το γνωστό παράδοξο

ανάμεσα την τεχνολογία και την παραγωγικότητα (The ICT pro-

ductivity paradox). Αυτό που ουσιαστικά προκύπτει από την

έρευνα αυτή είναι ότι η επιτυχία μιας επένδυσης σε νέες τε-

χνολογίες εξαρτάται από την διάθεση για ουσιαστική αλλαγή του

οργανισμού, αλλαγή σε ουσιαστικές παραγωγικές λειτουργίες,

ακόμα και κατάργηση ορισμένων από αυτές. Επίσης, απαιτεί-

ται ολοκληρωμένη στρατηγική πληροφορικής και όχι σπα-

σμωδικές κινήσεις στο όνομα της μόδας, της κυρίαρχης τάσης.

Παραδοσιακά, η χρήση της τεχνολογίας για την ανταγωνιστη-

κότητα και την ανάπτυξη

μπορεί να γίνει με τρείς με-

θόδους:

❚ Σύνδεση με αγορές

❚ Αναβάθμιση και αύξηση
παραγωγικότητας

❚ Οριζόντια και κατακόρυ-
φη σύνδεση με προμη-

θευτές και άλλους οργα-

νισμούς.

Α. Σύνδεση με αγορές

Αγορά σημαίνει πελάτης και πότε άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκο-

λο για έναν επιχειρηματία να προσεγγίσει νέους πελάτες όσο εί-

ναι σήμερα. Τo internet και οι εφαρμογές του δεν έχουν κάποιο

αξιόλογο κόστος, γεγονός που κάνει ακόμα ευκολότερη την υι-

οθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Βέβαια, αυτή η διαπίστωση

ισχύει για όλους το ίδιο, οπότε μόνο συντονισμένη προσπάθεια

και ενέργειες που απορρέουν από στρατηγικό σχεδιασμό έχουν

αποτέλεσμα. Όσον αφορά σε αυτόν τον τελευταίο, δηλαδή τον

στρατηγικό σχεδιασμό, η τεχνολογία σήμερα προσφέρει πολ-

λές δυνατότητες. Κατ’ αρχάς το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε ένα

ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των αγορών. Οι χρήστες του

μπορούν να κάνουν έρευνα σε τομείς της αγοράς, σε πελάτες,

σε τεχνολογικά εργαλεία οπότε και οι επιχειρήσεις με τη σειρά

τους μπορούν να αναζητήσουν πληροφορία και γνώση, από

έρευνες φορέων επιχειρηματικότητας, αναλύσεις, εκθέσεις και

μελέτες επιμελητηρίων, μέχρι πληροφορίες από τις ιστοσελί-

δες ανταγωνιστικών εταιριών. Εκτός από τα θεωρητικά μοντέ-

λα των μελετών και των ερευνών, οι επιχειρήσεις μπορούν να

αναζητήσουν και να προσεγγίσουν τους πελάτες τους, είτε μέ-

σα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είτε από τα blog είτε από

τα fora. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν νέους και απο-

τελεσματικότερους δρόμους στον τρόπο προσέγγισης μιας αγο-

ράς σε σχέση με το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Εν συντομία, το

πλεονέκτημά τους απέναντι στα συμβατικά μέσα προώθησης και

πώλησης είναι τόσο η γρήγορη και με χαμηλό κόστος πρόσβα-

ση στην συγκεκριμένη αγορά όσο και η διατήρηση της επικοι-

νωνίας και η ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Φυσικά, πά-

ντα υπάρχει η δυνατότητα των πωλήσεων μέσω του διαδικτύ-

ου αλλά τόσο τα κοινωνικά μέσα (facebook) όσο και οι Β2Β

πλατφόρμες σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν προκειμένου να προωθηθεί ένα προϊόν. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί ο τουρισμός με εργαλεία όπως το world

hotel link, το booking και τόσα άλλα. Τέλος, η πληροφορική εί-

ναι απαραίτητη για τη σωστή εξυπηρέτηση/αξιοποίηση των πε-

λατών. Από τα CRM συστήματα μέχρι τις εφαρμογές των κι-

νητών τηλεφώνων και την

ανάπτυξη του WEB2, οι

επιχειρήσεις έχουν στη διά-

θεσή τους πληθώρα εργα-

λείων για την ενίσχυση

των παραγόντων «Πίστη

Πελάτη», «Εμπιστοσύνη»

και «Αξία των συστάσε-

ων».

Β. Αναβάθμιση και αύξηση παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα δείχνει πώς μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τις

πρώτες ύλες και τους πόρους της για να παράγει ένα προϊόν ή

μία υπηρεσία. Αύξηση της παραγωγικότητας σημαίνει να δώ-

σει κανείς μεγαλύτερη αξία στο παραγόμενο μειώνοντας ταυ-

τόχρονα το κόστος. Μία μέθοδος αύξησης της παραγωγικότη-

τας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της πληροφορικής είναι η

μείωση του κόστους των λειτουργικών διαδικασιών. Το web

και mobile banking είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξοι-

κονόμησης χρόνου και χρήματος στις συναλλαγές μεταξύ επι-

χειρήσεων αλλά και ανάμεσα στην επιχείρηση και τον κρατικό

μηχανισμό. Επίσης, εταιρίες που υιοθέτησαν εφαρμογές

CAD/CAM αύξησαν την ποιότητα κατασκευής μειώνοντας το

κόστος σχεδίασης και ελέγχου. Επίσης, αξία στο προϊόν, δίνουν

και ορισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως σε γνωστή αυ-

τοκινητοβιομηχανία, που υιοθετήθηκε σύστημα ενημέρωσης

του πελάτη μέσω διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, για το στά-

διο παραγωγής που βρίσκεται το αυτοκίνητο που έχει παραγ-

γείλει. Τα νούμερα επισκεψιμότητας αυτού του διαδικτυακού ερ-

γαλείου από τους πελάτες ήταν τεράστια. 
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περιφερειακή ανάπτυξη

Η
Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί κάθε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα / Έργο

και προσπαθεί να το μετατρέψει σε τοπική δράση με έμπρακτα οφέ-

λη για τους πολίτες. Η Περιφέρεια Κρήτης καινοτομεί και ανοίγει

το διάλογο με τις επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής της

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως ολιστικής προσέγγισης στη

διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Συγκεκριμένα, στο

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ROAD - CSR προωθεί την ανταλλαγή βέλ-

τιστων πρακτικών και τη δημιουργία οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της

ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και στη δημιουργία εθνι-

κών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.

Το έργο Road-CSR (Interreg

Europe): A Roadmap for In-

tegrating Corporate Social

Responsibility into EU Mem-

ber States and Business Prac-

tices.

Στο έργο συμμετέχουν συνο-

λικά επτά (7) εταίροι με συ-

ντονίστρια την Αναπτυξιακή

Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας

– Αμμοχώστου (Κύπρος). Σε

αυτούς περιλαμβάνονται,

εκτός από τον συντονιστή εταί-

ρο: η Περιφέρεια Κρήτης (Ελ-

λάδα), η Γενική Διεύθυνση Ερ-

γασίας, το Περιφερειακό

Υπουργείο Παιδείας και Απα-

σχόλησης της Κυβέρνησης της

Extremadura (Ισπανία), το NT-

NU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο

Επιστήμης και Τεχνολογίας

(Νορβηγία), το E-institute

(Σλοβενία), η Αναπτυξιακή

Νότιας Βοημίας για την Υπο-

στήριξη της Καινοτόμου Επι-

χειρηματικότητας (Τσεχία), η

Περιφέρεια Βένετο (Ιταλία). 

Γιώργος Αλεξάκης
Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα 

Αντιπρόεδρος CRPM

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την

Περιφέρειας Κρήτης της 3ης Τεχνι-

κής Συνάντησης του έργου και το 2ου

Διακρατικού Σεμιναρίου, που φιλο-

ξενήθηκαν στο Συνεργατικό Χώρο

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hub to

Business (H2B HUB), το ενδιαφέρον

επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές

ΕΚΕ του έργου.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών

φορέων είχαν την ευκαιρία να επι-

σκεφτούν και να ξεναγηθούν στις

εγκαταστάσεις και τα γραφεία της

Cosmos Sport (επιχείρηση αθλητικών

ειδών) κατά την 1η ημέρα παραμο-

νής τους στη Κρήτη.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου Road -CSR έχουν καταγραφεί 47 παρα-

δείγματα καλών πρακτικών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τα οποία

θα αποτυπωθούν στον Οδηγό Καλών Πρακτικών του έργου που θα δια-

μορφωθεί στις αρχές του 2018. Πληροφορίες επίσης διατίθενται στην ιστο-

σελίδα του έργου www.interregeurope.eu/road-csr/ 

Η Περιφέρεια Κρήτης διεξάγει από τον Σεπτέμβριο του 2017 πρωτογενή

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων με σκοπό τη καταγραφή της ενσω-

μάτωσης της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και τους φορείς της Κρήτης. Μέσα από

την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έως σήμερα, έχουν

εντοπιστεί παραδείγματα τοπικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τα κριτή-

ρια που έχει θέσει το έργο και μπορούν να θεωρηθούν καλές πρακτικές ΕΚΕ.

Κριτήρια επιλογής καλών πρακτικών αποτελούν η ολιστική προσέγγι-

ση, ο διαρκής – επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της, η καινοτομία, τα

μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς της τε-

χνογνωσίας. 
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επιχειρηματικά νέα

Σ
ήμερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει τόσο ισχυ-

ρή θέση στην καθημερινότητά μας και μπορεί εύκολα,

άμεσα και οικονομικά να συμβάλλει στην αναβάθμιση

του τρόπου λειτουργίας και παρακολούθηση κάθε επιχείρησης,

η έννοια του παραδοσιακού ταμείου τείνει να εκλείψει.

Η Info Quest Technologies, εταιρεία που για περισσότερα από

36 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και

των επικοινωνιών, προτείνει μία καινοτομική και συγχρόνως

απλή στην υλοποίηση, οικονομική λύση εμπορικής διαχείρι-

σης, που μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε μέγεθος και τύπο επι-

χείρησης δίνοντας μεγάλες δυνατότητες στον επιχειρηματία.

Το Q-Zone είναι μία ολοκληρωμένη, 100% συνδρομητική εφαρ-

μογή έξυπνου ταμείου και εμπορικής διαχείρισης, απόλυτα

κατάλληλη για την ελληνική αγορά, που αξιοποιεί τη δύναμη

του Internet, τη τεχνολογία των φορητών συσκευών, αλλά και

τις βέλτιστες πρακτικές περισσότερων από 100.000 επιχειρή-

σεων και 300.000 χρηστών που την χρησιμοποιούν παγκοσμίως

( με τη διεθνή ονομασία ERPLY).

Από το μικρό κατάστημα με ένα ταμείο, το πολυκατάστημα με

πολλαπλά ταμεία και θέσεις εργασίας, μέχρι το δίκτυο κατα-

στημάτων με πολλές αποθήκες, το e-shop ή την επιχείρηση που

συνδυάζει φυσική και ηλεκτρονική παρουσία, το Q-ZONE, πα-

ρέχει την ιδανική λύση διαχείρισης, παρέχοντας μοναδικά πλε-

ονεκτήματα:

➚ Λειτουργία με μηνιαία συνδρομή, ανά ταμείο και υποκατά-

στημα (cloud based), με πολύ χαμηλό κόστος

➚ Δυνατότητα για έλεγχο και πρόσβαση στα δεδομένα της επι-

χείρησης οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του κινητού/tablet/υπο-

λογιστή 

➚ Πολύ απλή υλοποίηση και εύκολη χρήση

➚ Χωρίς απαιτήσεις εγκατάστασης 

➚ Υποστήριξη κεντρικής διαχείρισης αποθήκης

➚ Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης πελατών 

➚ Δυνατότητα επιβράβευσης πελατών/εφαρμογή loyalty 

➚ Πλήθος αναφορών (reporting)

➚ Διασύνδεση με POS πιστωτικών καρτών

➚ Online και Offline λειτουργία

➚ 100% συμβατότητα με Αpple, Windows & Android Συσκευές 

Η αξία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από μια εφαρμογή

όπως το Q-Zone είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον αντα-

γωνισμό αλλά και ο νέος πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχεί-

ρισης κάθε επιχείρησης. 

Αξιοποιήστε σήμερα κιόλας την προσφορά και ζητήστε δωρε-

άν demo για 1 μήνα.

Μάθετε περισσότερα στο www.Q-Ζone.gr

Μ
ετά από την διεξαγωγή της έκθεσης Syskevasia 2016,

η οποία έλαβε χώρα στο σύγχρονο και απολύτως λει-

τουργικό Metropolitan Expo και στέφθηκε με μεγά-

λη επιτυχία καθώς 240 εκθέτες και 15.000 επισκέπτες έδωσαν

βροντερό παρών, ξεκινάμε την προετοιμασία της Syskevasia

2018 (16η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυ-

πώσεων & Logistics) που θα διεξαχθεί για ακόμη μια φορά στο

Metropolitan Expo, 12-15 Οκτωβρίου 2018, πλαισιωμένη από

νέες καινοτομίες, εξαγωγικό προσανατολισμό και «γιορτινή

διάθεση» καθώς συμπληρώνει τα 30 χρόνια παρουσίας της στην

Ελληνική αγορά! 

Αυτή τη φορά η Syskevasia θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα

αλλά σε διαφορετικές αίθουσες με την έκθεση Plastica 2018 (10η

Διεθνής Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών &

Ανακύκλωσης), η οποία με τη σειρά της αναμένεται να προ-

σελκύσει το ενδιαφέρον εκθετών αλλά και επισκεπτών. 

Παράλληλα με τις εκθέσεις θα διεξαχθούν εκδηλώσεις από διά-

φορους φορείς και συνεργάτες οι οποίες θα διεξάγονται σε ει-

δικά διαμορφωμένες αίθουσες μέσα στον χώρο των εκθέσεων.

Νέες θεματικές ενότητες εντάσσονται όσον αφορά την έκθεση

Syskevasia, στον χώρο της Οινοποιίας/Ποτοποιίας, στα Logis-

tics καθώς επίσης και στην Ετικετοποιία. 

Επίσης για πρώτη φορά θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα Φι-

λοξενίας Αγοραστών ‘Hosted Buyers’ από συγκεκριμένες χώ-

ρες με σκοπό να αυξήσουμε την προσέλευση επισκεπτών από

το εξωτερικό για να βοηθήσουμε τις συμμετέχουσες Ελληνι-

κές εταιρείες στον τομέα των εξαγωγών και να ενισχύσουμε

την εξωστρέφεια. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από

την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα των Οργανωτών να κλεί-

νουν τα ραντεβού τους κατά την διάρκεια των εκθέσεων είτε

στο περίπτερό τους είτε σε ξεχωριστή και ειδικά διαμορφωμέ-

νη αίθουσα. 

Επιπλέον, από εδώ και στο εξής θα γίνεται ηλεκτρονική προ-

εγγραφή και καταγραφή των επισκεπτών κατά την είσοδο τους

στο εκθεσιακό κέντρο για καλύτερη εξυπηρέτηση τους, μια

υπηρεσία η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους

εκθέτες προς όφελός τους. 

Η διαφήμιση και προβολή των εκθέσεων θα περιλαμβάνει απο-

στολή 40.000 εντύπων και ηλεκτρονικών προσκλήσεων, απο-

στολή 30.000 sms, διαφήμιση σε τηλεόραση – ραδιόφωνο - 15

κλαδικά περιοδικά, banners σε 17 κλαδικά sites και δελτία τύ-

που στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τέλος, εμείς σαν Οργανωτές θα φροντίσουμε για την καλύτε-

ρη συνεργασία και εξυπηρέτηση προς τους εκθέτες και επι-

σκέπτες και για μια ακόμα καλύτερη και επιτυχημένη διοργά-

νωση. 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ SYSKEVASIA & PLASTICA 18 !

www.syskevasia-expo.gr-www.plastica-expo.gr

Q-Zone: 
O νέος τρόπος παρακολούθησης και

ανάπτυξης της εμπορικής επιχείρησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SYSKEVASIA18 -30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PLASTICA 18 – ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
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επιχειρηματικότητα και καινοτομία Δήμων

ΔΡΑΣΕ ΙΣ  ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  2014-2019  ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣ ΙΑΣ

ΔΕΚ 2014 s Γυναικεία Επιχειρηματικότητα - «Επιχειρείν εν μέσω
κρίσης» 

Ο Δήμος Κηφισιάς τίμησε τις γυναίκες που τολμούν να δημιουργή-
σουν ή να εξελίξουν μια δική τους επιχείρηση σε περίοδο οικονομι-
κής ύφεσης αλλά και να εμπνεύσει αυτές που αναζητούν την επιχει-
ρηματική ευκαιρία.
ΝΟΕ 2015 s «Εμπνέομαι- Τολμώ-Επιχειρώ»
ΝΟΕ 2016 s «Ευ Επιχειρείν»
Νέοι και επιτυχημένοι στον χώρο τους επιχειρηματίες παρουσίασαν
την δική τους ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία, διαδραστικά και σε
συνεχή διάλογο με τα παιδιά.
ΙΟΥΝ 2016 s «Επιχειρώ Νεανικά»
ΙΟΥΝ 2017 s «Οι μαθητές επιχειρούν»
Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς συμμετέ-
χουν και να διακρίνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επι-
χείρηση» του «Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achieve-
ment Greece», Euroschola, MUN.
IAN 2017 s «Κηφισιά, ένα αληθινό παραμύθι» 
Δημιουργία ντοκιμαντέρ από μαθητές για την ανάδειξη της ιστορίας
και την προβολή της Πόλης.
ΦΕΒ 2017 s 1ο Συμπόσιο Επιχειρηματικής Ανθοκομίας
Το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Ανθοκομίας
ΦΕΒ 2017 s 1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού
Προώθηση συνεργασιών μεταξύ νέων της πόλης μας για την επίτευ-
ξη συγκεκριμένου στόχου. Ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος, και
της ενεργής συμμετοχής στα δρώμενα της πόλης.
Ανοικτός Καφές 3 Ιστορίες Επιχειρηματικής Επιτυχίας 
ΟΚΤ 2017
ΝΟΕ 2017
ΔΕΚ 2017
Παρουσίαση ελληνικών προσπαθειών στο «επιχειρείν» και στις νέες
τεχνολογίες προκειμένου να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν μελ-
λοντικούς επιχειρηματίες.
ΔΕΚ 2017 s Ημέρα Σταδιοδρομίας
Hμερίδα με εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και ανάπτυξης επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων. Προσωπικό coaching για ανέργους όλων των
ηλικιών αλλά και εργαζόμενους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δε-
ξιότητές τους στην αναζήτηση εργασίας.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΟΥΛ 2016 – ΙΟΥΛ 2017

04-07-2016 s Τελετή έναρξης 
Ο Δήμος Κηφισιάς με γνώμονα την προώθηση της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών δίνει τη
δυνατότητα σε νέες και νέους να «επιχειρήσουν».
12-12-2016 s Παρουσίαση και αξιολόγηση επιχειρηματικών

σχημάτων
15 νέες επιχειρηματικές ιδέες παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Βιώσιμης
Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
Επιχειρηματικά Εργαστήρια: 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εθελοντές Συμ-
βούλους και Μέντορες σε Digital Marketing, Business plan, Νομικών
- Λογιστικών Ζητημάτων, Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Στελέχωση κ.α.
05-07-2017 s Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων
Η τελετή λήξης του Προγράμματος καθώς και η απονομή των Επιχει-
ρηματικών Βραβείων με χορηγούς τις Τράπεζες Πειραιώς και Eu-
robank, πραγματοποιήθηκε στη Βίλλα Κώστα, παρουσία του Δήμαρ-
χου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου και του προέδρου του ΕΒΕΑ Κων-
σταντίνου Μίχαλου, των Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων
και πλήθος κόσμου: 1ο βραβείο Studio Inceptica, 2ο βραβείο Ina-
gros, 3ο βραβείο Memneshow.





Ο Τομέας Αναπτυξιακών Πολιτικών και Εξωστρέφειας, πέρα από τη δημιουργία και προώθηση προτάσεων
πολιτικής, διευρύνει τις υπηρεσίες προς τα μέλη του ΣΕΒ. Ως κατεξοχήν εκπρόσωπος της βιομηχανίας και
της οργανωμένης επιχειρηματικότητας, αλλά και ως φορέας που εκπροσωπεί κατά 70% μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, ο ΣΕΒ αποφάσισε να καλύψει το έλλειμα υποστήριξης των εξαγωγέων. 

Ο ΣΕΒ δημιούργησε το Export Ready, ένα πλέγμα στοχευμένων ανταποδοτικών υπηρεσιών που βελ-
τιώνουν τις εξαγωγικές προοπτικές των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα καλά παραδείγματα των μεγα-
λύτερων μελών του. 

Το Export Ready έχει τρεις βασικούς πυλώνες και διαμορφώνεται ανάλογα με την εξαγωγική ωριμότητα της
κάθε εταιρίας: 
Ο πρώτος πυλώνας, το Export Ready Master, ξεκινάει τον Απρίλιο, με εξειδικευμένα εργαστήρια οργάνω-
σης και ανάπτυξης εξαγωγών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένων γνώσεων που πα-
ρέχονται από επιτυχημένα στελέχη της αγοράς. Tο ExportReady Master υλοποιείται μέσα από:
• Εργαστήρια εσωτερικής οργάνωσης και προετοιμασίας για εξαγωγές, που καλύπτουν εσωτερική οργάνω-

ση, ανάλυση ξένων αγορών, επιλογή προορισμών, προετοιμασία προϊόντων, προώθηση και προβολή, έρευ-
να αγοράς, κτλ.

• Εργαστήρια ανάπτυξης εξαγωγών, που καλύπτουν αναζήτηση συνεργατών διεθνώς, incoterms, διαπραγ-
ματεύσεις, εμπορική και πνευματική προστασία, συμβάσεις, πληρωμές, διανομή, διαχείρισης εμπορικών
κινδύνων, επιλογή συνεργατών, κτλ.

• Εργαστήρια εξειδικευμένων θεμάτων και πρακτικών λύσεων για τις εξαγωγές από κορυφαία στελέχη της
αγοράς.

Στο δεύτερο πυλώνα, το Export Ready Discover, ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον όμιλο Fitch, προσφέρει εις
βάθος στρατηγική πληροφόρηση. Περιλαμβάνει: 
• Αναλύσεις 80 ξένων αγορών (χωρών), με εξαγωγικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
• Κλαδικές αναλύσεις και καταναλωτικές συνήθειες ανά χώρα – στόχο. 
• Ανάλυση ανταγωνισμού ανά κλάδο και χώρα – στόχο. 
• Κλαδικές αναλύσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. 
• Πληροφόρηση για σημαντικά έργα υποδομών στις χώρες – στόχους, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν

ελληνικές εταιρίες. 

Οι υπηρεσίες δικτύωσης και οι επιχειρηματικές συνεργασίες αποτελούν το Export Ready Connect, τρίτο πυ-
λώνα των υπηρεσιών για τους εξαγωγείς. Περιλαμβάνονται εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως: 

• Ενημερωτικές συναντήσεις για τις προοπτικές, τις εξαγωγικές διαδικασίες και τις εμπορικές πρακτικές σε
χώρες – στόχους.

• Επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με βάση τις ανάγκες των εταιριών.
• Ανίχνευση εξαγωγικών ευκαιριών σε επιλεγμένες χώρες – στόχους, μέσω του διεθνούς δικτύου του ΣΕΒ

και ενημέρωση των μελών για διερεύνηση Β2Β συναντήσεων. 
• Ευκαιρίες χρηματοδότησης εξαγωγών, που προσφέρουν ελληνικά και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα. 
• Πρόγραμμα Μεντόρων: Σύνδεση ανερχόμενων εξαγωγέων με κορυφαίους επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα

στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, με σκοπό τη διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών σε
εταιρίες που έχουν πρόσφατα ξεκινήσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα Export Ready δίνει πρακτικές λύσεις τόσο στους ανερχόμενους όσο και στους εδραιωμέ-
νους εξαγωγείς. 

Η πρωτοβουλία ExportReady του ΣΕΒ

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης
Διευθυντής, 

Τομέας 
Βιομηχανίας, 

Αναπτυξιακών 
Πολιτικών &

Δικτύων

Πετυχαίνοντας το Εξαγωγικό Άλμα
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✓ Όλα τα τεύχη του Οικονομικού - Επιχειρηματικού

Πανελλήνιου περιοδικού

μπορούν να τα διαβάζουν στο site της ΚΕΕΕ

www.uhc.gr
✓ Mέσω μιας ευέλικτης εφαρμογής e-book 

η θεματολογία των περιοδικών 
θα αποστέλλεται Ηλεκτρονικά στα site 
των 59 Επιμελητηρίων της Ελλάδος.

✓ Κατόπιν στα mail των 
800.000 χιλιάδων μελών των Επιμελητηρίων 
σε επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Εμπορικές,
Εξαγωγικές, Μικρομεσαίες, Βιοτεχνικές,
Επαγγελματίες, Στελέχη Εταιρειών και
Επιχειρηματίες.
Παράλληλα σε Φορείς Θεσμικούς, 
Ξένα Επιμελητήρια, Υπουργεία, Βουλή 
και Περιφερειακή - Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και Εμπορικά Τμήματα Πρεσβειών.

✓ Σύντομα θα κυκλοφορήσει τακτικά ψηφιακά
"News letter" Οικονομικό - Επιχειρηματικό 
και Περιφερειακό με τα νέα θεσμικών φορέων 
και Επιμελητηρίων στους τομείς: 

➜ Ανάπτυξη ➜ Καινοτομία
➜ Εξωστρέφεια  ➜ Ανταγωνιστικότητα

Για Εμπορική Επικοινωνία
Παναγιώτης Αντωνιάδης
Εμπορικός Διευθυντής
Κιν.: 6984 258458 
e-mail: divadve@gmail.com

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (K.E.E.E.) 

www.uhc.gr   ανάπτυξη www.uhc.gr   καινοτομία www.uhc.gr

www.uhc.gr
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα

Τηλ.: 210 3387104 -106
Fax: 210 3622320 










