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M
ε τη λήξη του τρίτου και τελευταίου προ-

γράμματος προσαρμογής, η Ελλάδα ανέ-

κτησε την κυριότητα της οικονομική της

πολιτικής, αλλά και την κύρια ευθύνη για

την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αν και τα μνημόνια

βρίσκονται πια πίσω μας, η μάχη για την ανάκαμψη της οι-

κονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση συνεχίζε-

ται. Όμως, η έκβασή της είναι, πλέον, δική μας ευθύνη και

απαιτεί συναίνεση, συνεργασία, δημιουργικές προτάσεις

και γενναίες αποφάσεις. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων

και δράσεων, με στόχο να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να

δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για ένα διαφορετικό

μείγμα πολιτικής. Ενώ, είναι αναγκαίο να μην επανέλθου-

με σε λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος.

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης

είναι η μείωση της φορολογίας, η οποία θα υποστηριχθεί

από τη συγκράτηση μη παραγωγικών δαπανών του Δημο-

σίου και βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφο-

ρών. Ακόμη, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χω-

ρίς πιστωτική επέκταση, είναι καίριας σημασίας ζητούμε-

νο η αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συ-

στήματος και, κυρίως, η ταχύτερη αποκατάσταση της πα-

ροχής πιστωτικής γραμμής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

με ανταγωνιστικά επιτόκια. Στον τομέα της ασφάλισης, εί-

ναι απαραίτητη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι

μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να διατη-

ρηθούν, ενώ το ύψος του κατώτατου μισθού θα πρέπει να

συνδεθεί με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής

οικονομίας. 

Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για την προ-

σέλκυση και τη διευκόλυνση νέων επενδύσεων. Όσον αφο-

ρά τις υποδομές, θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω η μέ-

θοδος της αυτοχρηματοδότησης για σημαντικά έργα με-

ταφορών, καθώς και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών

εργαλείων για την άμεση εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων

και έργων οδοποιίας. 

Αναφορικά με τη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να προχω-

ρήσει η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο

οποίος θα επιτρέψει – μεταξύ άλλων – την καθολική χρή-

ση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών

συναλλαγών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταρτιστεί συ-

γκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα δράσης, για την

επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης. 

Δεν ζητάμε από καμία κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορε-

τικό από αυτό που υπέγραψε. Αλλά πρέπει να κινηθούμε

με μεγαλύτερες ταχύτητες. Με σχέδιο και αποφασιστικό-

τητα, μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της οριστικής ανά-

καμψης της ελληνικής οικονομίας. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος ΚΕΕ

Θέσεις προέδρου ΚΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ�374

Το τέλος των
μνημονίων, 
αρχή μιας νέας
εθνικής 
αναπτυξιακής 
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Νέα Διοικητική Επιτροπή στην
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος 

Σ
υγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη διάρκεια της πρώ-

της συνεδρίασής της, στις 14 Φεβρουαρίου 2018,

η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επι-

μελητηρίων, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες για

την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέας Δ.Ε. στην ΚΕΕ,

στις 3 Φεβρουαρίου 2018. 

Η νέα Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ, που αποτελείται

από 11 μέλη, όπως εκλέχτηκε ήταν:

❚ Πρόεδρος: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπορικό και Βιομη-

χανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

❚ A΄ Αντιπρόεδρος: Μασούτης Γιάννης, Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

❚ Β΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Βιοτεχνι-

κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (απεβίωσε στις 24/03/2018)

❚ Γ΄ Αντιπρόεδρος: Τσώτσος Ιορδάνης, Επιμελητήριο Πέλ-

λας

❚ Δ΄ Αντιπρόεδρος: Ραβάνης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελη-

τήριο Αθηνών

❚ Ε΄ Αντιπρόεδρος: Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Αθηνών

❚ Γενικός Γραμματέας: Αγνιάδης Παναγιώτης, Επιμελητή-

ριο Βοιωτίας

❚ Οικονομικός Επόπτης: Δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο

Αργολίδος

❚ Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης: Βουτσινάς Γιάν-

νης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

❚ Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων:

Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης

❚ Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων: Γεωρ-

γιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αείμνηστου Παναγιώτη Πα-

παδόπουλου, η σύνθεση της Δ.Ε. της ΚΕΕ τροποποιήθηκε

ως εξής: 

❚ Β΄ Αντιπρόεδρος, Ραβάνης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελη-

τήριο Αθηνών

❚ Δ΄ Αντιπρόεδρος, Χατζηχριστοδούλου Ηλίας, Επιμελη-

τήριο Πιερίας

Στις αρχαιρεσίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρου-

αρίου, οι εκλεγέντες (επί συνόλου 116 ψηφισάντων) ήταν:

1. Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Αθηνών (επικεφαλής του ψηφοδελτίου) – Πρό-

εδρος: 100.

2. Αγνιάδης Παναγιώτης, Επιμελητήριο Βοιωτίας: 45.

3. Τσώτσος Ιορδάνης, Επιμελητήριο Πέλλας: 29.

4. Βουτσινάς Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πει-

ραιά: 26.

5. Μασούτης Γιάννης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Θεσσαλονίκης: 23.

6. Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητή-

ριο Αθηνών: 23.

7. Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας: 20.

8. Δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο Αργολίδος: 20.

9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης: 19.

10. Ραβάνης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών:18.





8 ΤΕΥΧΟΣ�37

δράσεις ΚΕΕ

11. Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρή-

της (εκλέχθηκε μετά από κλήρωση με τον ισοψηφή-

σαντα Χατζηχριστοδούλου Ηλία του Επιμελητηρίου

Πιερίας): 17.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, αμέσως μετά την εκλογή

του δήλωσε:

«Αυτές οι εκλογές στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

απέδειξαν ότι ο επιμελητηριακός και επιχειρηματικός κό-

σμος της χώρας μπορεί να κάνει πράξη τη σύνεση, συναίνεση

και συνεργασία προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα για

την έξοδο της χώρας από την ύφεση, καθώς οι εκπρόσωποι

των Επιμελητηρίων που ανέδειξαν το νέο Πρόεδρο και τη νέα

Διοικητική Επιτροπή ψήφισαν μέσα από ένα ενιαίο ψηφο-

δέλτιο βάζοντας στην άκρη «κόμματα και χρώματα».

Εδώ και οκτώ χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος πρωτοστα-

τεί στη σκληρή μάχη ενάντια στην κρίση και έχει καταφέ-

ρει να συμβάλει τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και

στη μείωση της ανεργίας. 

Έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφεια

της οικονομίας παρά τις αντιαναπτυξιακές πολιτικές οριζό-

ντιας λιτότητας που έχουν επιβληθεί και επιτείνουν την ύφε-

ση. 

Τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση που τα εκπροσω-

πεί θα συνεχίσουν να δρουν προς όφελος του συνόλου της

ελληνικής επιχειρηματικότητας να στηρίζουν αποτελεσμα-

τικά τον αγώνα των μελών τους να διεκδικούν μεγαλύτερη

συμμετοχή και λόγο στις κρίσιμες αποφάσεις που λαμβά-

νονται για την ελληνική οικονομία και δε θα επιτρέψουν σε

κανέναν να απαξιώσει την εκατοντάχρονη και πλέον προ-

σφορά του Επιμελητηριακού θεσμού. 

Η θητεία της νέας Διοίκησης της ΚΕΕ ξεκινάει σε μία πε-

ρίοδο όπου ναι μεν οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνονται, αλ-

λά απομένουν πολλά να γίνουν για να βγούμε οριστικά από

τα μνημόνια και την οικονομική ύφεση. 

Στο άμεσο μέλλον υπάρχουν πέντε σημαντικές προκλήσεις:

• Το υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

• Το υψηλό δημόσιο χρέος. 

• Το υψηλό ποσοστό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. 

• Η ανάγκη να προσελκύσουμε σημαντικές ξένες και εγ-

χώριες 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 πρώ-

τες αυτές της μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστι-

κών εισφορών.

Ακόμη απαιτούνται:

• 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 εισα-

γωγή συστήματος αξιολόγησης, θέσπιση ποιοτικών και πο-

σοτικών στόχων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με κίνητρα

παραγωγικότητας. 

• Η αναμόρφωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σύνδε-

ση 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 δεσμεύσεις 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 επι-

χειρήσεις. Και βεβαίως να αποφευχθεί κάθε νέα ανακεφα-

λαιοποίηση των τραπεζών η οποία μοιραία θα θίξει τους κα-

ταθέτες. 

Οι πολιτικοί μας και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αντι-

ληφθούν ότι και μετά το τέλος των μνημονίων δεν μπορού-

με 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 δη-

μοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα εξωτερικού ισοζυγί-

ου. 

Με εθνικό σχέδιο και συναίνεση μπορούμε να τα καταφέ-

ρουμε. 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 λάθη μας και ας προχωρήσουμε μπροστά». 





Βαθύτατη οδύνη για την 
αιφνίδια απώλεια 
του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

M
εγάλο και δυσαναπλήρωτο είναι το κενό

που άφησε στον επιχειρηματικό και επιμε-

λητηριακό κόσμο η αναπάντεχη απώλεια

του αγαπημένου μας Παναγιώτη Παπαδό-

πουλου, επί σειρά ετών στη θέση του αντιπροέδρου της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και προέ-

δρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο

Παναγιώτης Παπαδόπουλος έφυγε αιφνιδιαστικά από κο-

ντά μας στα 60 του χρόνια στις 24 Μαρτίου, προκαλώ-

ντας βαθιά θλίψη στον επιμελητηριακό και επιχειρηματι-

κό κόσμο της Ελλάδας. 

Ποιος ήταν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας. Από το 1978 ασχο-

λήθηκε με την εμπορία και επεξεργασία υαλοπινάκων.

Ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία

«PAP SAFETY GLASS ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στη βιο-

μηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Βιοτεχνών

Υαλοπινάκων Θεσσαλονίκης και γενικός γραμματέας του

Συλλόγου Επιχειρήσεων Εγκατεστημένων στη Βιομηχα-

νική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προεκλέχτηκε το 1997 στη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επι-

μελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ τον Ιούνιο του 2006 εκλέ-

χθηκε στο αξίωμα του Α΄ αντιπροέδρου. Το Δεκέμβριο

του 2010 ανέλαβε τα ηνία του επιμελητηρίου από τη θέ-

ση του προέδρου. Στις εκλογές του 2011 εξελέγη πρόεδρος

του ΒΕΘ και τον Απρίλιο του 2012 εξελέγη Α΄ αντιπρό-

εδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Από τον Αύγουστο του 2013 ήταν μέλος του διοικητικού

συμβουλίου της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO.

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του

2017 επανεξέλεγη με ποσοστό 66,58% πρόεδρος του ΒΕΘ

και τον Φεβρουάριο του 2018 Β΄ αντιπρόεδρος στην Κε-

ντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
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Γ.Σ. ΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 
7 – 8 Σεπτεμβρίου

Π
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Σε-

πτεμβρίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης η καθιερωμένη,

λόγω της ΔΕΘ, Γενική Συνέλευση της Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρέστη, σύσσωμη η Διοικητική Επιτρο-

πή της ΚΕΕ, αποτελούμενη, πέραν του προέδρου, από

τους κ.κ. Μασούτη Ιωάννη Α‘ Αντιπρόεδρο, Ραβάνη Παύ-

λο Β‘ Αντιπρόεδρο, Τσώτσο Ιορδάνη Γ‘ Αντιπρόεδρο, Χα-

τζηχριστοδούλου Ηλία Δ‘ Αντιπρόεδρο, Χατζηθεοδοσίου

Ιωάννη Ε’ Αντιπρόεδρο, Αγνιάδη Παναγιώτη Γενικό Γραμ-

ματέα, Δαμούλο Φώτιο Οικονομικό Επόπτη, Βουτσινά

Ιωάννη Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης, Αλιφιεράκη

Εμμανουήλ Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επι-

χειρήσεων και Γεωργιάδη Στέφανο Υπεύθυνο Εξωστρέ-

φειας και Διεθνών Σχέσεων, καθώς και η συντριπτική

πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ.

Από πλευράς πολιτικού κόσμου παρέστησαν μεταξύ άλ-

λων, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος,

ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ.

Φώτης Κουρμούσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων

Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτης Κορκολής, ο Γενικός

Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ.

Λόης Λαμπριανίδης, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ κ. Ευγενία Φωτο-

νιάτα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Δημήτρης Αυ-

λωνίτης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Απόστο-

λος Μακρυκώστας, ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας κ. Από-

στολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης

Κορκίδης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς

και εκπρόσωποι φορέων. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κων-

σταντίνος Μίχαλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Η φετινή

Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται σε θετικό

κλίμα. Πρώτα από όλα για την ίδια την Έκθεση που είναι η

μεγαλύτερη των τελευταίων είκοσι ετών. Περισσότεροι και

ισχυρότεροι εκθέτες, μεγαλύτερη παρουσία των επιμελη-

τηρίων όλης της χώρας. Σημαντική είναι και η παρουσία

του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Ουίλμπουρ Ρος, οποί-

ος θα βρίσκεται εδώ, επικεφαλής πολυμερούς αμερικανικής

αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου». 

Ακόμη, επισήμανε ότι «θα είναι τεράστιο λάθος το πολι-

τικό σύστημα της χώρας να επιδοθεί αυτή την κρίσιμη

περίοδο σε μία νέα πλειοδοσία παροχών, οξύτητας και

σκανδαλολογίας. Θα είναι ολέθριο έγκλημα να γκρεμί-

σουμε μόνοι μας ότι κτίσαμε με θυσίες και κόπους τα τε-

λευταία οκτώ και πλέον χρόνια. Η χώρα χρειάζεται εθνι-

κό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, συναίνεση και συνεργασία».

Πρόσθεσε, δε ο κ. Μίχαλος, ότι «οι μεγάλες μεταρρυθμί-

σεις είναι ακόμη μπροστά μας. Τώρα είναι η ώρα να τις

εφαρμόσουμε, στη βάση ενός εθνικού σχεδίου, για να επι-

ταχύνουμε την ανάπτυξη και να κερδίσουμε το στοίχημα

της επόμενης ημέρας». Υπογράμμισε ότι τα επιμελητήρια,

μέσω των προτάσεων που κατέθεσαν προς την πολιτική ηγε-

σία, επισημαίνουν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα εθνι-

κό σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνι-

στικής θέσης της χώρας, με πρώτη μεταρρύθμιση τη φορο-

λογική. «Παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές του φορολογικού

συστήματος, τα ζητήματα της υπερφορολόγησης και της δυ-

σανάλογης κατανομής του φορολογικού βάρους παραμέ-

νουν μείζονα και άμεσα συνδεόμενα με το φαινόμενο της φο-

ροδιαφυγής», είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε ότι από τα

επιμελητήρια προτείνεται επίσης η υιοθέτηση ενιαίου συ-

ντελεστή φορολόγησης ("flat tax rate"), της τάξης του 20%-

25%, που - όπως υπογράμμισε - θα εφαρμόζεται στο σύνο-

λο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων ανεξάρτητα

από την πηγή τους. «Η πρόταση απλοποιεί το φορολογικό

σύστημα και αποτελεί έναν δικαιότερο τρόπο φορολόγη-

σης», τόνισε.

Επίσης, μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέ-

ρωση καθεστώτος φορολογικής κατοικίας "non-dom" που

θα μπορούσε να συμβάλει και στην αναστροφή του φαινο-

μένου brain drain, η μείωση συντελεστή φορολογίας εισο-

δήματος νομικών προσώπων, από 29% σε 20%, και η πε-

ραιτέρω σταδιακή μείωσή του έως 15%, προκειμένου να

καταστεί το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό

για τις επιχειρήσεις, η αναγνώριση ζημίας που προκύπτει
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από "κούρεμα" απαιτήσεων, λέγοντας ότι «στην Ελλάδα της

κρίσης είναι άδικο να φορολογούνται επιχειρήσεις για ει-

σοδήματα τα οποία ουδέποτε αποκτήθηκαν» και η μείωση

του υπάρχοντος κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (24%) σε

20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως 15%, μέτρο

που θα συμβάλει και στη μείωση της φοροδιαφυγής, και κα-

θιέρωση ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. με συγκεκριμένες εξαι-

ρέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε κατηγορίες

αγαθών ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως

η υγεία και η παιδεία.

Επίσης, χαρακτηρίζεται επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης

της άμεσης απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο κατά την

πραγματοποίηση της συναλλαγής απευθείας από τον τελι-

κό καταναλωτή, καθώς και η ύπαρξη κινήτρων για τη διά-

σωση επιχειρήσεων και δημιουργία μεγαλύτερων οικονο-

μικών μονάδων.

«Όλες οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να πραγματοποιη-

θούν αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπο-

λέμηση της φοροδιαφυγής» σημείωσε ο κ. Μίχαλος, και

πρόσθεσε ότι σήμερα, που το ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι σε

πλήρη εξέλιξη, διαθέτοντας σημαντικούς πόρους για το επι-

χειρείν, η ΚΕΕΕ βρίσκεται στη ευχάριστη θέση να ενημε-

ρώσει πως έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση μιας σειράς έρ-

γων, τα οποία αφορούν σε θέματα κατάρτισης και πιστο-

ποίησης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε σύγχρονες ει-

δικότητες, αντιμετώπισης της ανεργίας, περαιτέρω θεσμι-

κού εκσυγχρονισμού του πλαισίου για το επιχειρείν, ανά-

πτυξης και ενίσχυσης του θεσμού της Μαθητείας, κ.ά.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

(ΚΕΕΕ) έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος την υλοποίη-

ση έργων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020

και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ), με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαί-

νει τα 40 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την

αναβάθμιση λειτουργιών της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων

της χώρας την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την αναβάθμιση και δι-

εύρυνση του θεσμού της μαθητείας, συμβουλευτική, κατάρ-

τιση και πιστοποίηση 1.270 ανέργων και το έργο e-ΓΕΜΗ.

Τ
ο Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε γεύ-

μα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-

τήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Γενικής Συ-

νέλευσης της ΚΕΕ με κεντρικό ομιλητή τον αντι-

πρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και

Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη.

Ο κ. Δραγασάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η έξοδος

από τα Μνημόνια δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για

να οριστούν προτεραιότητες και στόχοι για την ανάκαμψη

της οικονομίας που πρέπει να αξιοποιηθεί υπέρ της κοινω-

νίας. 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η βιωσιμότητα

του χρέους έχει διασφαλιστεί μέχρι το 2032 και βασική προ-

τεραιότητα της κυβέρνησης για την αμέσως επόμενη πε-

ρίοδο είναι η επιτάχυνση του σημαντικού έργου που γίνε-

ται ήδη για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτι-

κού περιβάλλοντος, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

με νέες δράσεις του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία που

θα στηρίζουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συ-

νεργασία. Η έξοδος από τα Μνημόνια δεν αρκεί για να λυ-

θούν όλα τα προβλήματα με μιας, εδώ και τώρα. Όσο πιο γρή-

γορα προχωρήσουν στη νέα γενιά αναπτυξιακών μεταρ-

ρυθμίσεων, τόσο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο

έδαφος από τα χρόνια της κρίσης. 

Στο χαιρετισμό του ο οικοδεσπότης πρόεδρος του ΕΒΕΘ

κ. Γιάννης Μασούτης ζήτησε γενναίες αποφάσεις για την

επανεκκίνηση της οικονομίας και συνέδεσε την ανάπτυξη με

τις επενδύσεις, τονίζοντας ότι μία χώρα δε γίνεται ελκυστι-

κή για τους επενδυτές αν δε λυθούν προβλήματα όπως η

γραφειοκρατία και η διαφθορά, το χωροταξικό πλαίσιο, οι

καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, η αποκατάσταση της ρευ-

στότητας και η άρση των capital controls, το υψηλό μη μι-

σθοδοτικό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. 

ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ
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«
Το πρώτο βήμα για τη σταδιακή απεμπλοκή της Ελ-

λάδας από τα μνημονιακά δεσμά έγινε από τη Θεσ-

σαλονίκη με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που

σηματοδοτούν μια σειρά ελαφρύνσεων στις επιχει-

ρήσεις που, αν συνεχιστούν, θα δώσουν μια νέα ώθηση στην

ελληνική αγορά και την οικονομία».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-

τηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς

από δημοσιογράφους στην τελετή των εγκαινίων του πε-

ριπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη

ΔΕΘ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής

9 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά και τον

Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.

Στέργιου Πιτσιόρλα.

Στα εγκαίνια του περιπτέρου που φιλοξενεί 49 Επιμελητή-

ρια, 361 επιχειρήσεις – μέλη τους, παραβρέθηκαν πλήθος

κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, τοπικών παραγόντων,

προέδρων και στελεχών των Επιμελητηρίων όλης της χώρας.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα,

ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος

τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, η

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγ-

γελματιών, η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος, η μεί-

ωση των συντελεστών του ΦΠΑ, η αύξηση του κατώτατου

μισθού και η επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών ει-

σφορών για τους νέους μισθωτούς ικανοποιούν αρκετά τα

αιτήματα του Επιμελητηριακού και του επιχειρηματικού κό-

σμου, αλλά χρειάζεται και συνέχεια. 

Μετά από περισσότερα από εννέα σκληρά χρόνια εποπτεί-

ας και ύφεσης, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, είναι πλέον ανοιχτός

ο δρόμος για να αφήσουμε το δικό μας στίγμα, να ακολου-

θήσουμε μία εθνική πολιτική ανάπτυξης και ευημερίας.

«Καλούμε την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για

περαιτέρω μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογι-

κού κόστους για τις επιχειρήσεις και όλες τις άλλες μεγάλες

μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην υγεία, στην παι-

δεία, στη δικαιοσύνη, για την ολοκληρωτική ανάταξη της οι-

κονομίας και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής. 

Ο Επιμελητηριακός και ο επιχειρηματικός κόσμος θα συνε-

χίσει να προσπαθεί και να δίνει μάχες για να βγαίνει πάντα

η Ελλάδα κερδισμένη». 

Εγκαίνια 
περιπτέρου
ΚΕΕ 
στη ΔΕΘ
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ΔΕΘ 2018: 
Τα αιτήματα
της ΚΕΕ στους
πολιτικούς 
αρχηγούς

H
ανάγκη υλοποίησης όλων των απαραίτητων

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με πρώτη την

αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος

της χώρας επισημαίνεται στο υπόμνημα που

απέστειλε στις 31 Αυγούστου η Κεντρική Ένωση Επι-

μελητηρίων στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων

που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενόψει της

83ης ΔΕΘ, για την ανάκαμψη της οικονομίας, την οριστι-

κή έξοδο από την κρίση και την αποκατάσταση του βιοτι-

κού επιπέδου των πολιτών. 

Αναλυτικά το υπόμνημα έχει ως εξής: 

Το 2018 αποτελεί έτος - ορόσημο για την ελληνική οικονο-

μία. Μετά από οκτώ και πλέον χρόνια, η Ελλάδα εξήλθε

από το καθεστώς των μνημονίων, ανακτώντας επισήμως την

κυριότητα της οικονομικής της πολιτικής. Απέκτησε, όμως,

ταυτόχρονα και την κύρια ευθύνη της προσπάθειας για την

ανάκαμψη της οικονομίας, την οριστική έξοδο από την κρί-

ση και την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολι-

τών της. 

Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προ-

σαρμογής συνοδεύτηκε από μια δέσμη μέτρων για την ελά-

φρυνση του χρέους. Με τα μέτρα αυτά, το χρέος της Ελλά-

δας καθίσταται βιώσιμο, ως το 2032. Ωστόσο, οι μακρο-

πρόθεσμες προοπτικές δεν έχουν εξασφαλιστεί. Το αν η χώ-

ρα θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στις αγορές μετά

το 2032 θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς αύξησης του ελ-

ληνικού ΑΕΠ, από τις επιδόσεις στο πεδίο της δημοσιονο-

μικής πολιτικής, αλλά και από τη συνέχιση των μεταρρυθ-

μίσεων. 

Τα μνημόνια τελείωσαν, αλλά η προσπάθεια για την επό-

μενη ημέρα τώρα ξεκινά. Οι προκλήσεις τις οποίες θα πρέ-

πει να διαχειριστούμε είναι σημαντικές. 

Το πρώτο διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών,

οι οποίες εξακολουθούν να την αντιμετωπίζουν με δυσπι-

στία. Τα μηνύματα που θα εκπέμψει η χώρα, σε σχέση με τις

προτεραιότητες και τον τρόπο άσκησης της οικονομικής της

πολιτικής, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία

της και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να αντλήσει δανεισμό

από τις αγορές, με βιώσιμο κόστος. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο μετά το τέλος του προ-

γράμματος να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες διαρ-

θρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνι-

στικότητα της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων,

με πρώτη την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος

της χώρας. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα προτείνει την εγκα-

θίδρυση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος που

παράλληλα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη. 

Άλλωστε, η κρισιμότερη πρόκληση που καλείται να δια-

χειριστεί η χώρα είναι αυτή της επιτάχυνσης της ανάπτυ-

ξης. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία κινείται πλέ-

ον σε θετικό έδαφος, η πορεία αυτή δεν έχει αποκτήσει ακό-

μη τον ρυθμό που θα έπρεπε. Για να ενισχυθεί η εμπιστο-

σύνη των αγορών, αλλά και για να βελτιωθεί αισθητά η κα-

τάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η Ελλά-

δα θα πρέπει να επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του

3% ετησίως, για τα επόμενα χρόνια. Τόσο τα στοιχεία για

το 2017, όσο και οι εκτιμήσεις για το 2018 και το 2019 (Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, Θερινές Ενδιάμεσες Οικονομικές Προ-

βλέψεις – Ιούλιος 2018) δείχνουν ότι απέχουμε αρκετά από

αυτό τον στόχο. 

Για να φθάσει στα επιθυμητά επίπεδα ο ρυθμός αύξησης

του ΑΕΠ, θα απαιτηθούν, εντός της επόμενης πενταετίας, νέ-

ες επενδύσεις ύψους που διεθνείς οίκοι μελετών υπολογί-

ζουν άνω των 200 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι προβλε-

πόμενες ροές χρηματοδότησης για την περίοδο αυτή δεν ξε-

περνούν τα 100 δισ. ευρώ, γίνεται προφανής η ανάγκη για

προσέλκυση νέων κεφαλαίων από την Ελλάδα και κυρίως

από το εξωτερικό. 

Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν απο-

τελεσματικά μια σειρά από εμπόδια: 

❚ Η δέσμευση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα δημι-

ουργεί μεν εμπιστοσύνη στις αγορές, περιορίζει ωστόσο

ασφυκτικά τα περιθώρια ενίσχυσης της ανάπτυξης, μέσα

από τολμηρές φορολογικές μειώσεις και υψηλότερες δη-

μόσιες επενδύσεις. 

❚ Οι συνθήκες χρηματοδότησης των επενδυτικών αναγκών



Το ΙΕΣΟΕΛ, το οποίο διανύει το 21ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

που προορίζονται
για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα 

για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα
της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ έχει ως αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική και περιλαμβάνει όλα τα γνω-
στικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4449/2017 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43
Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ μπορούν να αποκτήσουν
παράλληλα με τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών (ΜΕΤΚΕΛ) και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εφόσον
έχουν την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία.
Τμήματα προετοιμασίας του ΙΕΣΟΕΛ για το ΜΕΤΚΕΛ λειιτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από το νέο ακαδημαικό έτος (Σεπτέμβριος
2018) και στο Ηράκλειο Κρήτης.

■ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) συνεχίζει επι-
τυχώς για δέκατη τρίτη χρονιά τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική.
Οι σπουδαστές του Προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ και να αποκτούν
ταυτόχρονα, εκτός του Master, και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εφόσον έχουν την απαιτούμενη ελε-
γκτική προϋπηρεσία.
Παράλληλα, το ΕΚΠΑ αναγνωρίζει το χορηγούμενο από το ΙΕΣΟΕΛ επαγγελματικό τίτλο σπουδών και μετά από εξετάσεις σε ορισμένα γνω-
στικά αντικείμενα, παρέχει τον τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική και στους αποφοίτους του ΙΕΣΟΕΛ.

■ Το ΣΟΕΛ συνεργάζεται από το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΠΑ
ΜΑΚ) σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική για τη χορήγηση τίτλου Master στους τομείς αυ-
τούς.
Το πλαίσιο αρχών συνεργασίας με το ΠΑ ΜΑΚ είναι ίδιο με το προαναφερόμενο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ. Βασικός σκοπός της συ-
νεργασίας αυτής είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στην Κεντρική Μακεδονία.

■ Το ΣΟΕΛ, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), δί-
νει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA εξεταζόμενοι μόνο σε τέσσερα (4) μαθήματα του
Επαγγελματικού Επιπέδου του φορέα αυτού. Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμμετάσχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) και,
αφού εξεταστούν στην Ελληνική γλώσσα στα φορολογικά και νομικά μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα στα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA
θα γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δυο φορέων ΣΟΕΛ και ACCA.

■ Το ΣΟΕΛ, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας - The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW), δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν τον επαγγελματικό τίτλο του ICAEW εξεταζόμενοι
μόνο σε τρία (3) μαθήματα και μια (1) μελέτη περίπτωσης (case study) του Επαγγελματικού & Ανώτερου Επιπέδου.
Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (AMP) και, αφού εξεταστούν στην Ελληνική
γλώσσα στα φορολογικά και νομικά μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα στα υπόλοιπα μαθήματα του ICAEW θα γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι
του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων ΣΟΕΛ και ICAEW.

■ Το ΣΟΕΛ συνεργάζεται από το εκπαιδευτικό έτος 2015 – 2016 με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Καβάλας σε μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική που χορηγούν τίτλο Master στους τομείς αυτούς.

■ Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΣΟΕΛ διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4449/2017 και της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και
έχουν την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής – ΕΛΤΕ.

■ Το ΙΕΣΟΕΛ, ως επίσημος εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα, έχει αναλάβει με σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ τη
συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
4449/2017. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται με την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων σε θέματα που ενδιαφέρουν το ελεγκτικό και λογιστικό
επάγγελμα.

■ Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται επίσης σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, καθώς και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, τραπεζών, μεγάλων επιχειρήσεων κ.λπ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ)

με σκοπό την Επαγγελματική Μεταπτυχιακή Κατάρτιση και Επιμόρφωση, 
των Μελών του και Στελεχών Επιχειρήσεων.

WEB SITE: www.soel.gr - e-mail: info@soel.gr

ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28, 10682 – τηλ. 210 3891400, φαξ: 210 3825159
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, 54627 – τηλ. 2310 502980, φαξ: 2310 566387
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της ελληνικής οικονομίας παραμένουν αρνητικές, καθώς

η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες κα-

νονικής λειτουργίας καθυστερεί, ενώ οι αντλήσεις κεφα-

λαίων από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί δραματικά στη

διάρκεια της κρίσης. Η άμεση επανεκκίνηση της διαδικα-

σίας χορήγησης νέων πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις, σε

συνέχεια της εξυγίανσης των τραπεζών και της σταδιακής

επιστροφής των καταθέσεων, θα αποτελέσει κρίσιμο ζη-

τούμενο στην προσπάθεια επιτάχυνσης του ρυθμού ανά-

πτυξης ελληνικής οικονομίας.

❚ Στα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη θα πρέπει

να προστεθεί και αυτό της μειωμένης παραγωγικότητας

της εργασίας, η οποία προκαλείται από παράγοντες, όπως

η διαρροή ανθρωπίνου κεφαλαίου προς το εξωτερικό, η

συμπίεση των μισθών, αλλά και η γήρανση του εργατικού

δυναμικού. Οι αρνητικές δημογραφικές προοπτικές που

εμφανίζει σήμερα η χώρα, πέραν του ότι δυσχεραίνουν

την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, επιβαρύνουν δυ-

σανάλογα το ασφαλιστικό σύστημα, οδηγώντας στον εκτρο-

χιασμό των απαιτούμενων δαπανών για συντάξεις και υγει-

ονομική περίθαλψη. 

❚ Το σημαντικότερο, τέλος, εμπόδιο στην αναπτυξιακή προ-

σπάθεια της Ελλάδας είναι ότι εξακολουθεί να υστερεί σε

ανταγωνιστικότητα, καταλαμβάνοντας χαμηλές θέσεις σε

όλες τις διεθνείς κατατάξεις. To γεγονός αυτό, κατ’ εξο-

χήν υποδηλώνει ότι το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής

και μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των

μνημονίων δεν έφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

❚ Παρά τις οριακές ή επιμέρους βελτιώσεις, οι αδυναμίες

που καθηλώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής

οικονομίας, σε μεγάλο βαθμό παραμένουν: έλλειψη στα-

θερότητας στην εφαρμογή πολιτικών, πολύπλοκο και αστα-

θές φορολογικό περιβάλλον, έλλειψη σαφούς κανονιστι-

κού πλαισίου για τις επενδύσεις, αδυναμία παραγωγής και-

νοτομίας, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα της

δημόσιας διοίκησης. Στη βάση αυτών των προβλημάτων,

βρίσκεται ένα κράτος το οποίο αποτυγχάνει συστηματικά,

στην εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης, αλλά

και στη διαχείριση κρίσεων, στην προστασία της ζωής, της

ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών. 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν σε ένα σαφές συμπέ-

ρασμα: οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι ακόμη μπροστά

μας. 

Τώρα είναι η ώρα να τις εφαρμόσουμε, στη βάση ενός εθνι-

κού σχεδίου, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και να κερ-

δίσουμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Διαφορετικά, η

ανάκαμψη θα είναι κατώτερη των προσδοκιών και σε λίγα

χρόνια η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει ξανά κρίση χρέους. 

Τώρα, είναι η ώρα για συναίνεση, για δημιουργικές προτά-

σεις και γενναίες αποφάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιμελητηριακή Κοινότητα δημοσιο-

ποιεί τις νέες προτάσεις της για την αναμόρφωση του φο-

ρολογικού συστήματος και διατυπώνει για μια ακόμη φο-

ρά, με σαφήνεια και υπευθυνότητα, τις προτάσεις της σε μια

σειρά από τομείς προτεραιότητας: 

Δημοσιονομική Πολιτική - Φορολογία

Η μακρόχρονη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

στην Ελλάδα, από το 2008, είχε και συνεχίζει να έχει έντο-

νο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Παρά τις

αλλεπάλληλες και δραστικές νομοθετικές τροποποιήσεις

του φορολογικού συστήματος, τα ζητήματα της υπερφορο-

λόγησης και της δυσανάλογης κατανομής του φορολογικού

βάρους παραμένουν μείζονα και άμεσα συνδεόμενα με το φαι-

νόμενο της φοροδιαφυγής. 

Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις επί συγκεκριμένων φο-

ρολογικών ζητημάτων, η υιοθέτηση των οποίων αποσκοπεί

στην εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου φορολογικού συστή-

ματος που παράλληλα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυ-

ξη: 

❚ Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

➚ Υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 

(«flat tax rate»)

Η υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή μεσαίου ύψους (της

τάξης του 20%-25%) που θα εφαρμόζεται στο σύνολο των

εισοδημάτων των φυσικών προσώπων (με κάποιες εξαιρέ-

σεις, για εισοδήματα που ενδεχομένως χρήζουν ευνοϊκότε-

ρης μεταχείρισης), ανεξάρτητα από την πηγή τους, συμ-

βάλλει καταρχάς στην απλοποίηση του φορολογικού συ-

στήματος. Κατά δεύτερον, αποτελεί έναν δικαιότερο τρόπο
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φορολόγησης, καθώς επικεντρώνεται στη φορολογία του

εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή ή το ύψος αυτού και

ανεξάρτητα από το πρόσωπο που το αποκτά. Επιπλέον, η

φορολόγηση των πάσης φύσεως εισοδημάτων που απο-

κτώνται από τα φυσικά πρόσωπα συμβάλλει και στην εξά-

λειψη της ανάγκης για εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων από-

κτησης του εισοδήματος, μέσω φορολογικού σχεδιασμού. 

➚ Αναγνώριση εκπιπτόμενων δαπανών φυσικών 

προσώπων 

Ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται επί των πραγματικών εισο-

δημάτων. Συνεπώς, για την εξεύρεση των πραγματικών ει-

σοδημάτων πρέπει να είναι επιτρεπτή η έκπτωση (αφαίρε-

ση) των σημαντικότερων δαπανών των φυσικών προσώπων,

μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Τέτοιες δαπάνες είναι

οι ιατρικές δαπάνες, οι δαπάνες ενοικίου, συγκεκριμένες δα-

πάνες διαβίωσης (κυρίως αυτές που σχετίζονται με επαγ-

γέλματα στα οποία παρατηρείται φοροδιαφυγή), οι δαπά-

νες για την καταβολή ασφαλίστρων κτλ. Η έκπτωση των ως

άνω δαπανών, σε συνδυασμό με τη μείωση του συντελεστή

Φ.Π.Α. (όπως αναφέρεται κατωτέρω), θα συμβάλει στη μεί-

ωση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, καθώς ο

φορολογούμενος θα επιδιώκει πλέον την έκδοση και λήψη

απόδειξης προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης. 

Επίσης, η έκπτωση κάποιων εκ των ως άνω δαπανών, όπως

π.χ. η δαπάνη για την καταβολή ασφαλίστρων, ενέχει και

μια οικονομικο-κοινωνική διάσταση: από τη μία συμβάλλει

στην διεύρυνση της αγοράς, από την άλλη δίνει ένα κίνητρο

για την - κατά ιδιωτική βούληση - βελτίωση την ποιότητας

ζωής των φορολογούμενων πολιτών, μέσω της εξασφάλι-

σής τους έναντι κινδύνων ζωής, γήρατος, ζημιών κτλ. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υιοθετηθεί η τήρηση ενός

διακριτού αφορολόγητου λογαριασμού (με συγκεκριμένα

όρια και προϋποθέσεις) από κάθε φορολογούμενο, τα δια-

θέσιμα του οποίου θα διατίθενται αποκλειστικά για την κά-

λυψη ιατρικών δαπανών / δαπανών υγείας και ασφάλισης. 

➚ Κατάργηση εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της

ελάχιστης φορολογίας φυσικών προσώπων («τεκμαρ-

τό εισόδημα»)

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ανάγκη κατάργη-

σης του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης

φορολογίας φυσικών προσώπων («τεκμαρτό εισόδημα»),

καθώς, με τον τρόπο αυτό, το φυσικό πρόσωπο δεν φορο-

λογείται τελικώς επί των πραγματικών εισοδημάτων του.

Σημειώνεται ότι ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της

φορολογίας με βάση το «τεκμαρτό εισόδημα» δεν ανταπο-

κρίνεται πλέον στην οικονομική πραγματικότητα, καθώς

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε περιουσιακά στοιχεία που

αποκτήθηκαν στο παρελθόν υπό διαφορετικές οικονομικές

συνθήκες. 

➚ Μείωση φόρου μερισμάτων 

Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας μερισμάτων από 10%

σε 15%, σε συνδυασμό με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλ-

ληλεγγύης (με ανώτατο συντελεστή 10% επί αυτών) απο-

τέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση

διανομής των – ήδη περιορισμένων - κερδών των εταιρει-

ών και παράλληλα αντικίνητρο για την πραγματοποίηση

επενδύσεων σε νεοσύστατες ή υφιστάμενες εταιρείες. Επι-

πλέον, αποτέλεσε εμμέσως την αφορμή για «απο-επένδυ-

ση», καθώς πολλοί μέτοχοι επεδίωξαν την επιστροφή (χω-

ρίς φόρο) των κεφαλαίων που είχαν εισφέρει σε εταιρείες,

περιορίζοντας έτσι και το κεφάλαιο των εταιρειών αυτών

στο ελάχιστο.

Συμπερασματικά, το αναπτυξιακό όφελος που αναμένεται

να προκύψει από την υιοθέτηση ευνοϊκότερης φορολόγη-

σης των μερισμάτων κρίνεται σημαντικότερο από το μικρό

δημοσιονομικό όφελος που προέκυψε από την αύξηση του

συντελεστή φορολόγησης αυτών. 

➚ Καθιέρωση καθεστώτος φορολογικής κατοικίας 

«non-dom» 

Κατά το παράδειγμα άλλων χωρών (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο,

Ολλανδία κτλ.), προτείνεται η θέσπιση κινήτρων για την

εγκατάσταση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων κατοίκων

αλλοδαπής (π.χ. μειωμένος συντελεστής φόρου εισοδήμα-

τος για κάποια χρόνια). Η καθιέρωση ενός τέτοιου καθε-

στώτος θα μπορούσε να συμβάλει και στην αναστροφή του

φαινομένου brain drain. 

❚ Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

➚ Μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών

προσώπων

Η καθιέρωση του υψηλού – για την ελληνική οικονομική

πραγματικότητα – συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νο-

μικών προσώπων (29%), σε συνδυασμό με τις λοιπές φο-

ρολογικές επιβαρύνσεις των νομικών προσώπων καθιστά

την Ελλάδα μία μη ελκυστική χώρα για την πραγματοποίη-

ση επενδύσεων. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του

ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών

προσώπων από 29% σε 20% και η περαιτέρω σταδιακή μεί-

ωσή του έως 15%, προκειμένου να καταστεί το ελληνικό

φορολογικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. 

➚ Αναγνώριση ζημίας που προκύπτει από «κούρεμα»

απαιτήσεων

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, πολ-

λές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγκάστηκαν (και συνεχί-

ζουν να αναγκάζονται) να προβαίνουν σε διαγραφή των

απαιτήσεων κατά οφειλετών τους που δεν πρόκειται να ει-

σπράξουν («κούρεμα»). Η εν λόγω ζημία από τη μη κατα-

βολή των απαιτήσεων κατά οφειλετών θα πρέπει να ανα-

γνωρίζεται φορολογικά, άλλως οδηγούμαστε στο άτοπο της

φορολόγησης στο επίπεδο των επιχειρήσεων εισοδημάτων

που ουδέποτε αποκτήθηκαν. 

❚ Φ.Π.Α. 

Μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις επί των εφαρμοστέ-

ων συντελεστών Φ.Π.Α. κατά τα τελευταία χρόνια, καθί-

σταται επιτακτική η ανάγκη: 

⇢ μείωσης του υπάρχοντος κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α.

(24%) σε 20% και σταδιακή περαιτέρω μείωσή του έως

15%, μέτρο που θα συμβάλει και στη μείωση της φορο-

διαφυγής, και

⇢ καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. με συγκεκριμένες

εξαιρέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε κατηγο-

ρίες αγαθών ή υπηρεσιών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο,

όπως η υγεία και η παιδεία. 









Επίσης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη: 

⇢ διασφάλισης της άμεσης απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δη-

μόσιο κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής απευθείας

από τον τελικό καταναλωτή. Η άμεση απόδοση του Φ.Π.Α.

με τη μεσολάβηση τράπεζας έχει ήδη ρυθμιστεί νομοθε-

τικά από το 2015, ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι και

σήμερα, 

⇢ επίλυσης του ζητήματος περί δυνατότητας μείωσης της

φορολογητέας βάσης για σκοπούς Φ.Π.Α. (ομοίως με τη

φορολογία εισοδήματος) σε περίπτωση ολικής ή μερικής

μη καταβολής του τιμήματος («κούρεμα»), άλλως οδη-

γούμαστε στο άτοπο της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων

με Φ.Π.Α. που δεν εισπράχθηκε, κατά παράβαση της ευ-

ρωπαϊκής αρχής περί ουδετερότητας του Φ.Π.Α. 

❚ Κίνητρα για τη διάσωση επιχειρήσεων και δημιουργία

μεγαλύτερων οικονομικών μονάδων

Σε συνδυασμό με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του

«κουρέματος» απαιτήσεων από φορολογικής πλευράς, κρί-

νεται σκόπιμη και: 

⇢ Η διεύρυνση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προ-

βλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα στην περίπτωση συμ-

φωνίας εξυγίανσης και σε λοιπές περιπτώσεις αναδιορ-

γάνωσης, όπως π.χ. στην περίπτωση του σχεδίου ανα-

διοργάνωσης μέσω πτώχευσης. 

⇢ H υιοθέτηση φορολογικών πλεονεκτημάτων σε περιπτώ-

σεις συγχωνεύσεων / εξαγορών επιχειρήσεων που αντι-

μετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης με σκοπό τη διάσωση

αυτών, όπως π.χ. η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπα-

νών που πραγματοποιούνται για τη διάσωση των επιχει-

ρήσεων αυτών προσαυξημένες κατά συγκεκριμένο ποσο-

στό. 

Σε συνδυασμό με λοιπά μη φορολογικά μέτρα / κίνητρα που

μπορούν να ληφθούν από την Πολιτεία (όπως π.χ. η συγκέ-

ντρωση αρμοδιοτήτων σε ένα αρμόδιο όργανο της Διοίκη-

σης με συντονιστικό ρόλο, το οποίο θα έχει την ευθύνη της

χάραξης και της υλοποίησης της εμπορικής πολιτικής, αλ-

λά και της παροχής υποστήριξης και πληροφόρησης προς τις

επιχειρήσεις, η μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας κτλ.),

η διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων και η δημιουργία

μεγαλύτερων οικονομικών μονάδων μπορεί να συμβάλει θε-

τικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επι-

χειρήσεων με σκοπό την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 

❚ Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

Ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος πρέπει να

συνοδεύεται από τη βούληση για την καταπολέμηση της φο-

ροδιαφυγής αλλά και τη λήψη δράσεων για την επίτευξη

του στόχου αυτού. 

Η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται να αποτελεί σήμερα ίσως

το μεγαλύτερο όπλο για την καταπολέμηση της φοροδια-

φυγής, μέσω της «ψηφιοποίησης» και της «ανάλυσης δε-

δομένων». Συγκεκριμένα, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα μέ-

τρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (όπως π.χ. η

υποχρεωτική πληρωμή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών

με τραπεζικά μέσα ή η υποχρέωση χρήσης τερματικών συ-

σκευών POS από τις επιχειρήσεις), πρέπει να αξιολογηθεί

η σταδιακή υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων: 

⇢ Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των φορολο-

γικών δηλώσεων: «e-file». Στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική

υποβολή είναι εφικτή σε ένα βαθμό, πρέπει όμως να εφαρ-

μοστεί συνολικά για όλες τις φορολογικές δηλώσεις.

⇢ Καθιέρωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής

τήρησης και υποβολής των λογιστικών βιβλίων: «e-ac-

counting». Με αυτό τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση

θα έχει στη διάθεσή της μεγάλο μέρος της απαραίτητης

πληροφορίας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 

⇢ Δυνατότητα διασταύρωσης πληροφοριών: «e-match». Με

την υλοποίηση της διασταύρωσης πληροφοριών, η φορο-

λογική διοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία που

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τόσο από το φορολογούμενο

όσο και από άλλες πηγές (π.χ. τράπεζες) ανά τον κόσμο προ-

κειμένου να καταστρώσει το προφίλ κάθε φορολογούμε-

νου. Ήδη, σήμερα, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της τόσο

στοιχεία πολυεθνικών ομίλων, μέσω του Country-by-Coun-

try Reporting, όσο και στοιχεία χρηματοοικονομικών λο-

γαριασμών (κυρίως) φυσικών προσώπων, μέσω της αυ-

τόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών

λογαριασμών (CRS και FATCA), ενώ αναμένεται η ορθή

αξιοποίησή τους. 

⇢ Διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων «e-audit»: Με τη σω-

στή και έγκαιρη διαχείριση όλης της ηλεκτρονικά διαθέ-

σιμης πληροφορίας, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να

διενεργεί ελέγχους ευκολότερα, ταχύτερα και σε πραγμα-

τικό χρόνο. 

⇢ Δυνατότητα καταλογισμού φόρων χωρίς την ανάγκη υπο-

βολής φορολογικών δηλώσεων από το φορολογούμενο:

«e-assess». Η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των ηλε-

κτρονικά διαθέσιμων πληροφοριών στο μέγιστο, θα οδη-

γήσει στην εποχή της πλήρους ψηφιοποίησης, όπου ο υπο-

λογισμός και ο καταλογισμός φόρων θα γίνεται από τη

φορολογική διοίκηση αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υπο-

βολής δηλώσεων από τους φορολογούμενους. 

Σαφώς, η υιοθέτηση των ως άνω προτάσεων απαιτεί την

προηγούμενη εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων

που αναμένεται να προκύψουν. 

Εξορθολογισμός της λειτουργίας του κράτους και της Δη-
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μόσιας Διοίκησης

➚ Αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας:

⇢ 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 Συμβουλί-

ου της Επικρατείας πριν την κατάθεση τους στη Βουλή. 

⇢ Ενοποίηση των συνοδευτικών εκθέσεων των νομοσχε-

δίων σε μία Ανάλυση Ρυθμιστικών ή Κανονιστικών Επι-

πτώσεων.

⇢ Μείωση του ρυθμιστικού όγκου με τη χρήση της «γκιλο-

τίνας». 

⇢ Εξορθολογισμός και έλεγχος υπουργικών και βουλευτι-

κών προσθηκών και τροπολογιών. 

➚ Ριζική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης

⇢ Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημό-

σιας Διοίκησης και ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή.

⇢ Διαμόρφωση νέων, σύγχρονων οργανογραμμάτων και θέ-

σπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης.

• Καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης σε όλες τις δομές

και τους εργαζόμενους της Δημόσιας Διοίκησης και σύν-

δεση των αποδοχών με την επίτευξη των στόχων παρα-

γωγικότητας.

⇢ Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού εκπαίδευσης και επα-

νεκπαίδευσης του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.

⇢ Στελέχωση θέσεων Γενικών Γραμματέων, Διευθυντών

και Προϊσταμένων με ανοιχτή διαδικασία, στην οποία θα

μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη του ιδιωτικού το-

μέα. 

⇢ Διατήρηση της αναλογίας 1 προς 5 στις προσλήψεις και

αποχωρήσεις του προσωπικού, ώστε να είναι δυνατή η

ενίσχυση των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων και η

προσέλκυση ικανών στελεχών στον δημόσιο τομέα. 

⇢ Αξιοποίηση του θεσμού της «αυτοπληροφόρησης» του

Δημοσίου, ώστε καμία δημόσια υπηρεσία να μη ζητεί έγ-

γραφα που υφίστανται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία

του Δημοσίου και να το αναζητεί ενδοϋπηρεσιακά. 

⇢ Ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου και κω-

δικοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. 

⇢ Νέα μεταναστευτική πολιτική, με αποτελεσματικότερη

προστασία των συνόρων, μέτρα επαναπροώθησης, σύγ-

χρονη πολιτική ασύλου και δομές φιλοξενίας που σέβο-

νται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

⇢ Αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και επιχει-

ρήσεων από την αύξηση της εγκληματικότητας και την

ανεξέλεγκτη δράση εξτρεμιστικών ομάδων.

⇢ Εκ βάθρων αναθεώρηση του μηχανισμού Πολιτικής Προ-

στασίας, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, νέων τε-

χνολογικών μέσων και τεχνογνωσίας. Δημιουργία σύγ-

χρονου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων,

με λεπτομερή σχεδιασμό, σαφείς ρόλους και διαρκή εκ-

παίδευση.

Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις

➚ Εφαρμογή σταθερής βιομηχανικής, τουριστικής και ενερ-

γειακής πολιτικής, με ενίσχυση δυναμικών κλάδων και

κίνητρα για επένδυση στην καινοτομία. 

➚ Αξιοποίηση του μοντέλου της συνεργασίας δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών

και υπηρεσιών:

⇢ Περαιτέρω αξιοποίηση της μεθόδου της αυτοχρηματο-

δότησης, για σημαντικά έργα μεταφορών.

⇢ Συνεργασίες για την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς –

κλειδί, όπως είναι οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός,

η ενέργεια. 

⇢ Στρατηγικές συμπράξεις σε θέματα αρμοδιότητας των

Δήμων, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η

αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας, η εξοι-

κονόμηση ενέργειας και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρε-

σιών για τους πολίτες. 

⇢ Ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την άμε-

ση εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων και έργων οδοποι-

ίας.

➚ Θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμη-

σης, λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος, αλλά και τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανι-

κών και μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

➚ Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού χάρτη, με βάση το Κτη-

ματολόγιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις θεσμικά

χαρακτηρισμένες ζώνες: δασικές και αρχαιολογικές εκτά-

σεις, προστατευόμενες περιοχές κ.λπ. 

➚ Επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης

➚ Διατήρηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας

και σύνδεση του ύψους του κατώτατου μισθού με τη διε-

θνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

➚ Ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για τις Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις:

⇢ Ενθάρρυνση των επενδύσεων για την αξιοποίηση της και-

νοτομίας και την εστίαση σε εμπορεύσιμους τομείς, ενί-

σχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης. 

⇢ Δημιουργία δομών για την ενημέρωση και διάχυση των

πληροφοριών στις ΜΜΕ και την υποστήριξη των ανα-

πτυξιακών τους αναγκών.

⇢ Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ σε προγράμματα ενίσχυ-

σης ρευστότητας και ανάπτυξη ευέλικτων χρηματοδοτι-

κών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα

μεγέθη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

⇢ Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επι-

χειρήσεων

⇢ Κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματι-

κών σχημάτων

➚ Κατοχύρωση του Μακεδονικού Σήματος για τις 3.000 και

πλέον ελληνικές επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. 

➚ Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊ-

κής νομοθεσίας για τη μείωση του κόστους της ενέργει-

ας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. 

➚ Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου και των Κοινοτι-

κών Πόρων για την στήριξη επενδύσεων και δικτύων πώ-

λησης και προβολής των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προ-

σανατολισμό. 

Βιώσιμο και δίκαιο Ασφαλιστικό Σύστημα

➚ Σταδιακή ανάδειξη της προαιρετικής ιδιωτικής συντα-
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ξιοδοτικής ασφάλισης σε τρίτο πυλώνα του ασφαλιστικού

συστήματος και εισαγωγή της κεφαλαιοποιητικής χρη-

ματοδότησης για ένα μέρος των συντάξεων.

➚ Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 10%, προκει-

μένου να ευνοηθεί η άνοδος της καταγεγραμμένης απα-

σχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Η μείωση των εσό-

δων για τα ταμεία ανά υπόχρεο θα αντισταθμιστεί από

την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των υπόχρεων ει-

σφοράς.

➚ Αναγνώριση της δαπάνης εργοδοτών, για προγράμματα

ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων. 

➚ Ανασχεδιασμός της πολιτικής κοινωνικών επιδομάτων με

κριτήριο την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. 

Αναβάθμιση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος 

➚ Εθνικός έλεγχος στην πορεία εξυγίανσης των συστημι-

κών τραπεζών ώστε να διασφαλιστεί η πορεία ανάταξης

τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας. 

➚ Επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων

➚ Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων

και πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από

εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, απο-

κλειστικά για τη χρηματοδότηση εξαγωγικών κλάδων και

επιχειρήσεων.

➚ Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη εναλ-

λακτικών πηγών χρηματοδότησης, όπως είναι τα Επιχει-

ρηματικά Κεφάλαια και η Συμμετοχική Χρηματοδότη-

ση, με συγκεκριμένα κίνητρα για τις μικρές και μεσαίες

επενδύσεις. 

➚ Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ σε προγράμματα ενίσχυ-

σης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμ-

φαση στη στήριξη υγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,

που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, λόγω της αδυναμίας

να αντλήσουν κεφάλαια κίνησης και να αναχρηματοδο-

τήσουν το δανεισμό τους.

➚ Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για νεοφυείς και

καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις με

εξαγωγικό προσανατολισμό

➚ Πλήρης άρση των capital controls και κατάργηση των

πρόσθετων βαρών που έχουν επιβληθεί στις χρηματοπι-

στωτικές συναλλαγές. 

Αναμόρφωση του συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης 

➚ 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 σύνδε-

ση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της

αξιολόγησης

➚ Συστηματική διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. 

➚ Στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για

τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. 

➚ Αναβάθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης και επανα-

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, με προτεραιό-

τητα στις νέες τεχνολογίες και ειδικότητες με υψηλή ζή-

τηση.

➚ Αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης, με αξιοποίηση σύγχρονων θεσμών, όπως αυτός

της Μαθητείας, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. 

Μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα πρέπει και μπο-

ρεί να στηριχθεί ξανά στις δικές της δυνάμεις. 

Το αν θα αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κρίση, θα εξαρ-

τηθεί κυρίως από τις αποφάσεις που θα ληφθούν και θα

εφαρμοστούν από εμάς. 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί μαζί με τα μνημόνια

να αφήσουμε πίσω και τη διχόνοια, την πόλωση και τις ανού-

σιες αντιπαραθέσεις και να κάνουμε, ο καθένας ξεχωριστά

και όλοι μαζί, αυτό που απαιτούν οι περιστάσεις. 

Η ευθύνη για το παρόν και το μέλλον του τόπου βρίσκεται

πλέον στα χέρια μας. 
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Κ. Μίχαλος: 
Τα μνημόνια βρίσκονται πια πίσω
μας, η μάχη όμως συνεχίζεται

O
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος

Μίχαλος, μετά το διάγγελμα του πρωθυπουρ-

γού για την έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο

πρόγραμμα στήριξης, στις 21 Αυγούστου, έκανε την ακό-

λουθη δήλωση:

«Τα μνημόνια βρίσκονται πια πίσω μας. Όμως, η μάχη για

την ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από

την κρίση συνεχίζεται. Η έκβασή της είναι, πλέον, δική μας

ευθύνη και απαιτεί συναίνεση, συνεργασία, δημιουργικές

προτάσεις και γενναίες αποφάσεις. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων

και δράσεων, με στόχο να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δη-

μιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για ένα διαφορετικό μείγ-

μα πολιτικής. Ενώ, είναι αναγκαίο να μην επανέλθουμε σε

λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος.

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης

είναι η μείωση της φορολογίας, η οποία θα υποστηριχθεί

από τη συγκράτηση μη παραγωγικών δαπανών του Δημο-

σίου και βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφο-

ρών. Ακόμη, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς

πιστωτική επέκταση, είναι καίριας σημασίας ζητούμενο η

αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήμα-

τος και, κυρίως, η ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής πι-

στωτικής γραμμής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αντα-

γωνιστικά επιτόκια. Στον τομέα της ασφάλισης, είναι απα-

ραίτητη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι μεταρ-

ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να διατηρηθούν,

ενώ το ύψος του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνδεθεί

με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για την προ-

σέλκυση και τη διευκόλυνση νέων επενδύσεων. Όσον αφο-

ρά τις υποδομές, θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω η μέ-

θοδος της αυτοχρηματοδότησης για σημαντικά έργα μετα-

φορών, καθώς και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών ερ-

γαλείων για την άμεση εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων

και έργων οδοποιίας. 

Δεν ζητάμε από καμία κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετι-

κό από αυτό που υπέγραψε. Αλλά πρέπει να κινηθούμε με

μεγαλύτερες ταχύτητες. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα,

μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της οριστικής ανάκαμ-

ψης της ελληνικής οικονομίας». 
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ΚΕΕ: Μία ιστορική συμφωνία που δίνει
τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μπει 
σε ένα νέο δρόμο, λιγότερο δύσβατο

O
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δη-

μοσιογράφων για την συμφωνία εξόδου της Ελ-

λάδας από τα Προγράμματα Στήριξης, δήλωσε

στις 22 Ιουνίου:

«Είναι μία ιστορική συμφωνία, καθώς βάζει τέλος, μετά από

σχεδόν εννέα σκληρά χρόνια κρίσης, στα Μνημόνια και δί-

νει τη δυνατότητα, με πολύ κόπο και δουλειά βέβαια, η Ελ-

λάδα να μπει σε ένα νέο δρόμο, λιγότερο δύσβατο.

Όπως όμως, άλλωστε, σε κάθε διαπραγμάτευση, η συμφω-

νία από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα προ-

βλήματα, κυρίως οικονομικά, που εξακολουθεί να αντιμε-

τωπίζει η χώρα μας.

Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα μπορούσαν να είναι

πιο γενναιόδωρα, προκειμένου τα δισ. ευρώ που θα δοθούν

στους πιστωτές μας να κατευθύνονταν σε παραγωγικές επεν-

δύσεις και να ενίσχυαν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσε-

ων.

Η καταβολή της δόσης των 15 δισ. ευρώ που θα χρησιμο-

ποιηθεί ως «αποθεματικό» για την αντιμετώπιση οποιονδή-

ποτε δημοσιονομικών έκτακτων προβλημάτων δημιουργη-

θούν, δε θα πρέπει να «σπαταληθούν» αλλά να χρησιμο-

ποιηθούν μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας της Ελλάδας να

βγει στις αγορές που θα αφορούν εξωγενείς και μόνο πα-

ράγοντες, όπως κάποιες κρίσεις σε Ιταλία, Ισπανία κλπ.

Σε καμία περίπτωση εμείς, ως χώρα δε θα πρέπει να δώ-

σουμε το δικαίωμα στις αγορές να αμφισβητήσουν την αξιο-

πιστία μας προκειμένου να πετύχουμε στο διηνεκές, του-

λάχιστον όσο περνάει από το χέρι μας, χαμηλά επιτόκια δα-

νεισμού.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αφήσει πίσω της τα σκλη-

ρά προηγούμενα χρόνια και οι πολιτικοί ταγοί της χώρας

μας θα πρέπει να κάνουν πράξη τη συναίνεση, τη συνεν-

νόηση και τη συνεργασία και να συμφωνήσουν στα αυτο-

νόητα για να περάσουμε από την κρίση στη σταθερότητα

και μετέπειτα στην ανάπτυξη.

Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, ήδη έχουν κάνει πρά-

ξη τα προαναφερόμενα και εργοδότες και εργαζόμενοι, με

πολύ μεγάλη ωριμότητα σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές,

απέδειξαν ότι ενωμένοι μπορούμε πάντα να αντιμετωπί-

ζουμε κάθε πρόβλημα.

Τώρα, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει από κοινού

να συμφωνήσουν σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με

βαθιές τομές που θα αφορούν τη μείωση του μη μισθολογι-

κού κόστους με εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών

και βέβαια η σταδιακή γενναία μείωση των φορολογικών

συντελεστών για τις επιχειρήσεις, που άλλωστε έχει προα-

ναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα

της εναπομείνασας γραφειοκρατίας και κυρίως της βραδύ-

τητας απονομής της δικαιοσύνης που αποτελούν τεράστια

αντικίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.

Εν κατακλείδι, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup

δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά δίνει τη δυνατότητα στη χώ-

ρα, με ίδιες δυνάμεις, να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον.
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Γ.Σ.ΚΕΕ στην Αθήνα, 4 Μαΐου

T
ην τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας στα
σημεία που χρήζουν βελτίωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος, στην πρώτη γενική συνέλευση της ΚΕΕ με τη

νέα της σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην
Αθήνα στις 4 Μαΐου 2018. 
Ο κ. Μίχαλος μιλώντας παρουσία των κ.κ. Αναστάσιου Πετρόπου-
λου υφ. Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλία Ξανθάκου γ. γρ. υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Αυλωνίτη γ. γρ. Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή και αρμόδιο για τα επιμελητήρια, Φώτη
Κουρμούση ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Γιώρ-
γου Τζιάλλα γ. γρ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, των βου-
λευτών της Ν.Δ. κ. Χρίστο Δήμα και κ. Νότη Μηταράκη, επεσήμα-

νε μεταξύ άλλων:
«Τώρα, περισσότε-
ρο από ποτέ, είναι
ανάγκη να αντιμε-
τωπιστούν αποτελε-
σματικά όχι μόνο τα
μακροοικονομικά
προβλήματα της χώ-
ρας, αλλά και τα ζη-
τήματα που σε κα-

θημερινή βάση θέτουν προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα. 
Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, πρέπει να επισημάνω, τα Επιμελη-
τήρια, έχουν αναλάβει και επιτελούν ουσιαστικό ρόλο. 
Είναι από τα πιο δραστήριους και παραγωγικούς φορείς, με αξιόλο-
γες πρωτοβουλίες και δράσεις. Με τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκ-
δικήσεις. Με συνεχή και αποτελεσματική παρουσία, στο πλευρό των
μελών τους. 
Το μοναδικό, ίσως, σημείο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος τα τελευταία χρόνια – όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέ-
σεις διεθνών οργανισμών – είναι η λειτουργία του ΓΕΜΗ και της
Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για την ίδρυση επιχειρήσεων. 
Και οι δύο αυτές δομές, οργανώθηκαν και λειτουργούν μέχρι τώρα με
επιτυχία, χάρη στα Επιμελητήρια. Χάρη στη γνώση, στην εμπειρία
και στην προσπάθεια των ανθρώπων τους. 
Τα Επιμελητήρια είναι αυτά που δεν σταματούν να αναλαμβάνουν
δράσεις εξωστρέφειας και δικτύωσης. Με προγράμματα διμερούς συ-
νεργασίας, με αποστολές και συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. 
Τα Επιμελητήρια είναι αυτά που συνεχίζουν να παρέχουν έγκυρη επι-
χειρηματική πληροφόρηση, σοβαρή συμβουλευτική υποστήριξη, προ-
γράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης για επιχειρηματίες και στε-
λέχη. 
Τα Επιμελητήρια τόλμησαν πρώτα να εφαρμόσουν την ψηφιακή υπο-
γραφή. 
Τα Επιμελητήρια είναι που αναπτύσσουν διαρκώς νέες υπηρεσίες και
δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και ο λόγος που κανείς δεν
έχει μέχρι τώρα καταφέρει να «κουρέψει» τον επιμελητηριακό θε-
σμό, είναι ότι τα Επιμελητήρια παράγουν έργο. Έργο ποιοτικό, έργο
καθημερινό. 
Κι αυτό το έργο, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε. Και να
διασφαλίσουμε. 
Συνεχίζουμε, με επιμονή, να ζητούμε από την Πολιτεία την αξιοποί-

ηση των δομών, της εμπειρίας και της γνώσης που διαθέτουν τα Επι-
μελητήρια της χώρας. Στην πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα στο Επιμελητήριό
μας, του θέσαμε να επανεξετάσει τα παρακάτω ζητήματα, που δεν
συμβιβάζονται με τη μορφή και τη φύση των επιμελητηρίων, που
όπως μας είναι γνωστό και έχουμε συζητήσει, δημιουργούν προ-
σκόμματα και δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία του θεσμού και
για αυτό πρέπει να τροποποιηθούν: 
➚ Τα όργανα διοίκησης των επιμελητηρίων πρέπει αυτοτελώς να

αποφασίζουν για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση
των σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, στα πλαίσια του εγκε-
κριμένου προϋπολογισμού τους. 

➚ Να αρθούν οι περιορισμοί που τέθηκαν για τη λειτουργία των μη
κερδοσκοπικών εταιρειών και να υπάρχει δυνατότητα ετήσιας
επιχορήγησής τους.

➚ Να ορισθεί σαφώς ότι τα Επιμελητήρια τηρούν, λειτουργούν και
ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εισπράττουν δε για
τον σκοπό αυτό το νόμιμο ανταποδοτικό τέλος, που αποτελεί τα-
κτικό έσοδο του κάθε Επιμελητηρίου.

➚ Να εισαχθεί διάταξη για την τακτική διασφάλιση των ετήσιων
επιμελητηριακών εσόδων που προέρχονται από την τήρηση της
μερίδας κάθε επιχειρηματικής μονάδας (φυσικού η νομικού προ-
σώπου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στόχος μας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουρ-
γίας του Επιμελητηριακού Θεσμού. Ενός πλαισίου που θα επιτρέψει
στα Επιμελητήρια να είναι η φωνή των εκατοντάδων χιλιάδων ελλη-
νικών επιχειρήσεων που σε κάθε γωνιά της Ελλάδας παλεύουν όλα
αυτά τα χρόνια για επιβίωση και ανάπτυξη». 
Σε όλα τα θέματα που άπτονται της επιμελητηριακής κοινότητας και
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική επιχειρημα-
τικότητα αναφέρθηκαν λεπτομερώς τα παριστάμενα μέλη της νέας
Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ κ.κ. Ραβάνης Παύλος Β΄ Αντιπρό-
εδρος, Τσώτσος Ιορδάνης Γ΄ Αντιπρόεδρος, Χατζηχριστοδούλου
Ηλίας Δ΄ Αντιπρόεδρος, Χατζηθεοδοσίου Γιάννης Ε΄ Αντιπρόεδρος,
Αγνιάδης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας, Δαμούλος Φώτης Οι-
κονομικός Επόπτης, Βουτσινάς Γιάννης Υπεύθυνος Έρευνας και
Ανάπτυξης, Αλιφιεράκης Μανώλης Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπη-
ρέτησης Επιχειρήσεων, Γεωργιάδης Στέφανος Υπεύθυνος Εξω-
στρέφειας και Διεθνών Σχέσεων. Ομιλίες απηύθυναν και οι εκπρόσωποι
της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορ-
κίδης.
Από την πλευρά του, ο γ. γρ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή και αρμόδιος για τα Επιμελητήρια κ. Δημήτρης Αυλωνίτης έκα-
νε αποδεκτή την πρόταση του προέδρου της ΚΕΕ κ. Κωνσταντί-
νου Μίχαλου για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με
στόχο να υπάρξουν οι αναγκαίες βελτιώσεις του ισχύοντος νόμου
για τα επιμελητήρια, ώστε να μετεξελιχθούν σε σημείο μιας και μο-
ναδικής επαφής για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξει από-
φαση για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των επιμελητηρίων
όλης της χώρας. Ο κ. Αυλωνίτης τόνισε, ακόμη, ότι από κοινού με τα
επιμελητήρια, που αποτελούν σε κάθε περίπτωση στρατηγικό εταίρο
της κυβέρνησης, θα εξειδικεύσουν και θα υλοποιήσουν το νέο εθνι-
κό αναπτυξιακό υπόδειγμα. 





Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων δημοσιονομικής
προσαρμογής αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για τη χώρα
και σηματοδοτεί το τέλος της οκταετούς κρίσης που βίω-
σε η ελληνική οικονομία. Τώρα, περισσότερο από ποτέ
είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί μια συγκροτημέ-
νη στρατηγική που θα εξασφαλίσει σταθερή και βιώσιμη
ανάκαμψη ώστε να αποσβεσθούν οι βαρύτατες επιπτώ-
σεις της κρίσης, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος
που ήταν οι αιτίες για την πρωτοφανή οικονομική κρίση
των τελευταίων ετών.

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οι-
κονομίας σε ένα νέο μοντέλο με οδηγό τις επενδύσεις και
τις εξαγωγές, η εξασφάλιση επαρκούς και φθηνής χρη-
ματοδότησης για την πραγματική οικονομία με πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας
της ελληνικής οικονομίας στη διεθνή επενδυτική κοινό-
τητα είναι μονόδρομος Στην ελληνική οικονομία υπάρ-
χουν σημαντικές εστίες δυνητικής ανάπτυξης, σε τομείς
με αξιοσημείωτες δυνατότητες όπως η ενέργεια, ο του-
ρισμός και οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logis-
tics). Σε σχετική μελέτη, την οποία υπογράφουν ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φ. Καραβίας και ο
επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου κ. Τ. Αναστασά-
τος επιχειρείται για πρώτη φορά ποσοτικοποίηση της δυ-
νητικής συμβολής αυτών των τριών, πολλά υποσχόμενων
κλάδων της ελληνικής οικονομίας στο μελλοντικό Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν. Εκτιμάται πως σε ορίζοντα δε-
καετίας μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ΑΕΠ 25,2
- 31,4 δισ. ευρώ, ανάλογα με το σενάριο που επαληθεύ-
εται και υπό ορισμένες υποθέσεις μπορούν να οδηγή-
σουν - σε δεκαετή ορίζοντα - στη δημιουργία 485.000 –
605.000 θέσεων εργασίας.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή, το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα, είναι σε θέση να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευ-
στότητα των επιχειρήσεων και στηρίζοντας την πραγματι-
κή οικονομία, μια διαδικασία που θα επιταχύνεται όσο θα
αντιμετωπίζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά μεγάλες προ-
κλήσεις, όπως είναι η μείωση των κόκκινων δανείων. Αυ-
τό είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι τράπε-
ζες να στηρίξουν την ανάκαμψη, μεσοπρόθεσμα, ενώ εί-
ναι μεγάλης σημασίας όχι μόνο η επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί αλλά ει δυνατόν και η ύπερβασή τους.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των τεστ αντοχής πιστοποί-
ησε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστή-
ματος. Η Eurobank πετυχαίνοντας μια από τις ισχυρότε-

Η ανάπτυξη 

στο επίκεντρο 

της Εurobank

ρες επιδόσεις και με την κεφαλαιακή της βάση να διαμορφώνεται στο
15,8% (CET1) στο τέλος του 2017 και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας (total CAD) στο 17,9%, από τους υψηλότερους στον κλάδο, επι-
κεντρώνεται στην υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, δηλα-
δή, τη χρηματοδότηση των πελατών της, ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων τριμήνων, απο-
δεικνύουν την εδραίωση σταθερής κερδοφορίας και πιστοποιούν τον υψη-
λό ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, επιβεβαιώνο-
ντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Τράπεζας και επιτρέποντάς της να
προχωρήσει σε κινήσεις που θα ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη θέση της
με νέες ομολογιακές εκδόσεις και επιπλέον πώληση χαρτοφυλακίου δα-
νείων. 

Χρηματοδότηση της οικονομίας και στήριξη των εξωστρεφών 
επιχειρήσεων

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των υγιών, δυναμικών και εξω-
στρεφών επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, η
Eurobank υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης και χρηματοδό-
τησής τους ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η
προβλεπόμενη οικονομική ανάκαμψη. 

Ήδη από το 2016 αξιοποίησε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα εγγυοδοσίας
και χρηματοδότησης (ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ κα.) και προχώρησε σε μεγάλες συμ-
φωνίες με ισχυρούς διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, συνολικού ύψους
άνω των 500 εκατ. ευρώ. Μέσω των συμφωνιών με το EIF, την EBRD, το
IFC και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Eurobank δίνει τη δυνα-
τότητα στις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να
αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης, ενώ πρόσφατα
υπεγράφησαν δύο νέες συμφωνίες ανάμεσα στη Eurobank και την ΕΤΕπ,
συνολικού ύψους 150 εκ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών μεγάλης
κλίμακας με επίκεντρο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινο-
τομίας της ελληνικής οικονομίας που αποτελεί στρατηγική επιλογή της
από το 2009.

Ορόσημο είναι η συμφωνία της Eurobank με τον ισπανικό τραπεζικό όμι-
λο Banco Santander, έναν από τους ισχυρότερους διεθνώς. Με τη συμ-
φωνία, το Exportgate.gr, η πιο ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική πύ-



λη διεθνούς εμπορίου που αποτελεί τη
ναυαρχίδα των πρωτοβουλιών της Eu-
robank για τη στήριξη των ελληνικών εξα-
γωγικών επιχειρήσεων, συμμετέχει, ως
ιδρυτικό μέλος, σε ένα εκτενές, ισχυρό
δίκτυο διεθνών εμπορικών συνεργασιών,
το “Trade Club Alliance” με τη Banco
Santander και άλλες μεγάλες ξένες τρά-
πεζες.

Εξειδικευμένα 
προγράμματα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας στον 
τουριστικό και αγροτικό τομέα

Tο πρόγραμμα Business Banking Του-
ρισμός της Eurobank παρέχει μια ολο-
κληρωμένη δέσμη τραπεζικών και μη τρα-
πεζικών προϊόντων που στοχεύει στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
Τουρισμό παρέχοντας:

• Ενίσχυση ρευστότητας 
• Δυνατότητα χρηματοδότησης με προ-

νομιακούς όρους
• Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης

και δυνατότητα χρηματοδότησης της
συμμετοχής σε χρηματοδοτικά και επι-

δοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία
με κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
(ΕΣΠΑ).
• Προβολή και δικτύωση στα social media,

σε συνεργασία με εξειδικευμένες εται-
ρείες.

• Ανταγωνιστικό πρόγραμμα διαχείρισης
μισθοδοσίας με ειδικά προνόμια Αντα-
γωνιστικά προγράμματα ασφάλισης επι-
χειρήσεων και προσωπικού. 

Το πρόγραμμα Business Banking Αγρο-
τικός Τομέας είναι μια ολοκληρωμένη
τραπεζική πρόταση για την ενίσχυση των
αγροτικών επιχειρήσεων και των αγρο-
τών μέσω σύγχρονων χρηματοοικονομι-
κών εργαλείων και επιλογών όπως:

• Ο Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων 
• Η Κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο

πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank με
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 

• Η χρηματοδότηση «Σχεδίων Βελτίωσης» 
• Η χρηματοδότηση Αγροτικού Εξοπλι-

σμού
• Κεφάλαιο Κίνησης και Επενδύσεις: Χρη-

ματοδότηση στο πλαίσιο του COSME
Loan Guarantee Facility.

Τον Νοέμβριο, 11 διεθνείς τραπεζικοί
όμιλοι και η Eurobank, μέλη του Trade
Club Alliance, περισσότερες από 100 με-
γάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις και του-
λάχιστον 50 μεγάλοι εισαγωγείς από όλον
τον κόσμο, θα συμμετάσχουν στη φετινή
διοργάνωση της Eurobank “Go In Thes-
saloniki”. Πρόκειται για την τρίτη διορ-
γάνωση της πρωτοβουλίας Go Interna-
tional που τα τρία τελευταία χρόνια – και
μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργα-
νώσεις του GO στην Αθήνα και την Κρή-
τη – διενεργείται στην Ελλάδα. Η πρωτο-
βουλία των επιχειρηματικών αποστολών
Go International, αποτελεί έναν από τους
ισχυρότερους θεσμούς προώθησης της
εξαγωγικής δραστηριότητας των δυνα-
μικών ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και
ανάδειξης των ελληνικών brand names
στις αγορές του εξωτερικού. Πλέον, με
την ασφαλή δικτύωση μέσω του Trade
Club Alliance οι ελληνικές επιχειρήσεις
μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές
στην πολύ απαιτητική διεθνή αγορά.
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O
πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-

λόπουλος δέχθηκε, στις 22 Μαρτίου, στο Προ-

εδρικό Μέγαρο τη νέα Διοικητική Επιτροπή

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-

λάδος με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Κωνσταντίνο

Μίχαλο και αφού εξήρε τον σημαντικό ρόλο που διαδρα-

ματίζουν τα Επιμελητήρια στο σύνολο της εθνικής μας οι-

κονομίας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για ένα καλύτερο

μέλλον και τόνισε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Επιμε-

λητηριακού κόσμου. 

Η νεοεκλεγείσα Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ αποτελείται

από τους: Παναγιώτη Αγνιάδη, Ιορδάνη Τσώτσο, Γιάννη

Βουτσινά, Γιάννη Μασούτη, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου,

Στέφανο Γεωργιάδη, Φώτη Δαμούλο, Παναγιώτη Παπα-

δόπουλο, Παύλο Ραβάνη και Μανώλη Αλιφιεράκη. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος

Μίχαλος, αφού παρουσίασε τους νεοεκλεγέντες εκπροσώ-

πους της ΚΕΕ, ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις και τις απόψεις

της Επιμελητηριακής Κοινότητας για να επανέλθει η αγο-

ρά και η εθνική οικονομία στην κανονικότητα. Ταυτόχρο-

να, τόνισε ότι τα Επιμελητήρια έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα

συγκεκριμένο σχέδιο αναπτυξιακών δράσεων, το οποίο θα

προτείνουν στην Κυβέρνηση και γενικότερα στον πολιτικό

κόσμο, καθώς πλέον μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. 

Συγκεκριμένα, η συνομιλία είχε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Προ-

εδρία της Δημοκρατίας και σας συγχαίρω για την συγκρό-

τηση της νέας Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένω-

σης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Καλή θητεία, καλή επιτυχία. 

Επιτρέψατέ μου, πολύ σύντομα, να εξάρω, για μιαν ακόμη

φορά, τον ρόλο των Επιμελητηρίων. Και το κάνω αυτό διό-

τι υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο των

Επιμελητηρίων, τις οποίες οφείλουμε ν’ αντιμετωπίσουμε.

Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε την συμβολή των Επιμελη-

τηρίων. Και θα το κάνω προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη

αφορά τον ρόλο που διαδραματίζετε ως σύμβουλος της εκά-

στοτε Κυβέρνησης σε οικονομικά θέματα και ιδίως σε θέ-

ματα που αφορούν το επιχειρείν. Και αυτός ο συμβουλευ-

τικός ρόλος είναι σημαντικός γιατί δεν αφορά μόνον την δι-

ευκόλυνση του επιχειρείν. Αφορά και την διαφάνεια ως προς

το επιχειρείν. Η δεύτερη κατεύθυνση της δικής σας συμβο-

λής αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις, την στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Και

φάνηκε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των Επιμελητηρίων

ακριβώς επειδή στηρίξατε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε

μια από τις πιο δύσκολες, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,

περιόδους της Ελληνικής Οικονομίας. Τις στηρίξατε για να

μπορέσουν - τουλάχιστον όσες απ’ αυτές τα κατάφεραν - να

σταθούν στα πόδια τους και να δουν το μέλλον με μεγαλύ-

τερη αισιοδοξία. 

Εύχομαι και ελπίζω, ότι οι καιροί που θα έρθουν θα είναι

καλύτεροι για το επιχειρείν και για σας. Και αυτό είναι πα-

ρήγορο για την ίδια την πορεία της οικονομίας γιατί – όπως

ξέρουμε – η διέξοδος είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς το

επιχειρείν δεν μπορεί να υπάρξει. Συνεχίστε. Να ξέρετε ότι

σ’ αυτή την προσπάθεια η Προεδρία της Δημοκρατίας και

εγώ προσωπικά - όπως και οι προκάτοχοί μου το έπραξαν

άλλωστε - θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. 

Κ.ΜΙΧΑΛΟΣ (Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής): Κύριε

Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την τι-

μή που μας κάνετε σήμερα να σας παρουσιάσω τους νεοε-

κλεγέντες εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-

τητας στην χώρα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο

που το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα βρίσκεται

στον προθάλαμο πολύ σημαντικών εξελίξεων. Και αυτός εί-

ναι ένας πρόσθετος λόγος όπου η χώρα μας, η οικονομία

μας, η αγορά μας πρέπει να είναι έτοιμη μετά και - την ελ-

πίζουμε - ολοκληρωτική απελευθέρωση από την μνημονια-

κή επιτροπεία τον Αύγουστο φέτος. Για αυτό το λόγο έχου-

με ήδη επεξεργαστεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο

θα προτείνουμε στην κυβέρνηση αλλά, γενικότερα, στο πο-

λιτικό σύστημα της χώρας, έτσι ώστε η νέα αυτή αναπτυξιακή

πορεία να είναι στο μονοπάτι που όλοι θα θέλαμε.

Επίσκεψη των μελών 
της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
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Υπόμνημα ΚΕΕ
προς τον 
αρχηγό της ΝΔ

Y
πόμνημα με τις εγκεκριμένες θέσεις του κορυ-

φαίου οργάνου των Επιμελητηρίων της χώρας,

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όπως

αυτές έχουν διατυπωθεί και εγκριθεί στις Γε-

νικές Συνελεύσεις, απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του

ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον πρόεδρο της Νέας

Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, επ’ ευκαιρία της σύ-

σκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στα

γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Οι εξελίξεις στην

οικονομία και ο μεταρρυθμιστικός ρόλος των Επιμελητη-

ρίων».

Επισυνάπτεται το υπόμνημα:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ύφεσης και στασιμότητας, η

ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα επίσημα ελληνικά και

ευρωπαϊκά στοιχεία, επιστρέφει σε θετική πορεία. Απόδειξη

αποτελεί και η απόφαση του τελευταίου Eurogroup για τη λή-

ξη του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, στις 21

Αυγούστου του 2018. Ωστόσο, οι θετικές αυτές εξελίξεις 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. 

❚ 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 μι-

κρή θετική μεταβολή του ΑΕΠ. 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. 

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 περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέ-

ει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρρύνει την ανά-

ληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

Πρότασή μας είναι η 

➚ Προώθηση ενός νέου συστήματος φορολόγησης με με-

ταβλητό αφορολόγητο βάσει εισοδημάτων – δαπανών,

με στόχο και την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Σε

κάθε περίπτωση οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να

είναι μικρότεροι του 20%

➚ Καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ στο 11% και 22%

➚ Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με την

πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου και 

➚ Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% 

➚ Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση

της ανάπτυξης και της απασχόλησης και συγκεκριμένα,

σταδιακή μείωση από το 20% στο 10%, ώστε να επιτευ-

χθεί η μείωση του μη μισθολογικού κόστους που αποτελεί

και το μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις. 

➚ Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της χαμηλής

αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς

και η επίλυση του καυτού προβλήματος του πολύπλοκου και

ασαφούς νομοθετικού πλαισίου, που σε συνδυασμό με τους

απελπιστικά αργούς ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης

αποθαρρύνει και απομακρύνει εγχώριους και ξένους επεν-

δυτές. 

➚ Διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις επι-

χειρήσεις και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να αξιο-

ποιηθεί το υψηλό δυναμικό στο χώρο της επιστημονικής

έρευνας και να σταματήσει η μετανάστευση του επιστη-

μονικού προσωπικού στο εξωτερικό. 

➚ Πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση

της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα με επέκταση του τα-

κτικού επιδόματος ανεργίας και εφαρμογή του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα. 

➚ Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εργατικής νομοθε-

σίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα με επαναφορά των συλλο-

γικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών

και εργαζομένων.

➚ 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). 
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➚ Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς

ιδιώτες, απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας επι-

στροφής 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

πρόσθετων βαρών που έχουν επιβληθεί στις χρηματοπι-

στωτικές συναλλαγές. 

➚ Στήριξη εξαγωγών με αναπτυξιακά κίνητρα και χρηματο-

δότηση

Σε ότι αφορά τον ρόλο των Επιμελητηρίων, στην πιο δύ-

σκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και την αγορά,

αυτά αναδείχθηκαν σε καθημερινούς συμμάχους της επιχεί-

ρησης, στηρίζοντας τον αγώνα επιχειρηματιών και εργαζο-

μένων ενάντια στις συνέπειες της κρίσης. Συγκεκριμένα, προ-

σέφεραν: 

Χρήσιμες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και καινοτόμα ερ-

γαλεία 

✓ Λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη καθημερινότητα για

την επιχείρηση

⇢ ΓΕ.ΜΗ Business Portal και Υπηρεσία Υποστήριξης Α.Ε.

(Help Desk).

⇢ Υπηρεσία Μιας Στάσης: σύσταση ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ εντός

10 ημερών.

⇢ Περισσότερες από 8.000 συστάσεις εταιριών από την ΥΜΣ

του ΕΒΕΑ, την περίοδο 2012 – 2017.

⇢ Απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή.

⇢ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Στελέχωσης Επιχειρήσεων.

✓ Διευκόλυνση εξωστρέφειας

⇢ Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστο-

λές, σε χώρες του εξωτερικού.

⇢ Υποδοχή αντιπροσωπειών και εμπορικών αποστολών.

⇢ Πρωτόκολλα και μνημόνια συνεργασίας με ξένα Επιμελη-

τήρια και επιχειρηματικούς φορείς.

⇢ Ενημερωτικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικά φόρουμ και επι-

χειρηματικά συνέδρια με θέμα την εξωστρέφεια.

✓ Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

⇢ Ίδρυση Κέντρων Διαμεσολάβησης 

⇢ Θεσμική Διαιτησία – Πραγματογνωμοσύνες.

⇢ Επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις για θέματα δια-

μεσολάβησης.

✓ Υποστήριξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με

θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Δίκτυα Επιχειρηματικών

Αγγέλων.

✓ Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης

⇢ προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ

για εργαζόμενους σε ΜμΕ.

⇢ προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων,

σε θέματα τεχνικού ασφαλείας, υγιεινής και ασφάλειας τρο-

φίμων, εξαγωγών κ.ά.

⇢ επιμορφωτικές ημερίδες σε θέματα διοίκησης και επιχει-

ρηματικής ανάπτυξης. 

✓ Internet Portal επιμελητηρίων για ενημέρωση και δωρεάν

ψηφιακές υπηρεσίες

⇢ Δωρεάν λογαριασμός εταιρικού e-mail και mini website.

⇢ Ηλεκτρονική εγγραφή, πληρωμή συνδρομής και έκδοση

πιστοποιητικών.

⇢ E-learning.

⇢ Επιχειρηματική πληροφόρηση από ηλεκτρονικές βάσεις

δεδομένων.

✓ Ευρωπαϊκή και Διεθνής Δικτύωση

⇢ Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct.

⇢ Συμμετοχή στην Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιο-

μηχανικών Επιμελητηρίων.

Δυναμικές διεκδικήσεις και προτάσεις, για τα θέματα που

απασχολούν την αγορά

✓ Φορολογία 

✓ Ασφαλιστικό – ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων προς τα

ασφαλιστικά ταμεία 

✓ Ρευστότητα 

✓ Εξωδικαστική Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων

✓ Καταπολέμηση παραεμπορίου

✓ Στήριξη κλαδικών αιτημάτων: εμπόριο και υπηρεσίες, ενέρ-

γεια, μεταφορές, βιομηχανία

Κύριε Πρόεδρε, 

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη στήριξή σας - αποφεύγοντας

λανθασμένες πολιτικές του παρελθόντος που αφορούσαν τον

επιμελητηριακό θεσμό και τη χρησιμότητά του - ώστε να ανα-

βαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τα Επιμελητήρια και να προ-

χωρήσουμε στο μέλλον δυναμικότερα και αποτελεσματικότερα

προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οι-

κονομίας».



Προσελκύοντας το ζωηρό ενδιαφέρον του κόσμου του αυτοκινή-
του, πραγματοποιήθηκε το “Fixing Time - Anytime Event” στις 9
Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας
στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, στο Ελληνικό. 

Ήταν μια ιδιαίτερη εκδήλωση, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που οργάνωσε η Anytime, η
πρώτη direct ασφάλιση από την INTERAMERICAN, σε συνεργα-
σία με την AutoKing, την πρώτη και μοναδική εταιρεία με εξειδί-
κευση στην αισθητική αναβάθμιση αυτοκινήτου, με έδρα την Ολ-
λανδία και δραστηριότητες σε Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία και Κύ-
προ. Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη της PPG Industries, που
δραστηριοποιείται στην πώληση χρωμάτων επαναβαφής, βιομη-
χανικών χρωμάτων προστασίας και γυαλιών (fiberglass, flatglass). 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, περισσότεροι από 500 πελάτες της
Anytime έλαβαν
πρόσκληση για να
επισκευάσουν δω-
ρεάν τις μικροζη-
μιές των οχημάτων
τους. Στον ειδικά
διαμορφωμένο χώ-
ρο - συνεργείο ταυ-
τόχρονης εξυπη-
ρέτησης 40 θέσε-
ων, τεχνικοί παρε-
λάμβαναν τα οχή-
ματα, επισκευάζο-
ντας με τα πιο σύγ-
χρονα μέσα ζημιές

όπως γρατζουνιές, βαθουλώματα και θαμπωμένα φανάρια, βά-
φοντας τοπικά και παραδίδοντάς τα επί τόπου. Συνολικά, επι-
σκευάστηκαν 400 οχήματα με μέσο χρόνο επισκευής 45 λεπτά. Τα
υπόλοιπα οχήματα επισκευάστηκαν, σε δεύτερο χρόνο, δωρεάν
στις εγκαταστάσεις της AutoKing. 

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε, κατά τον χρόνο αναμονής των επι-
σκεπτών στον περιβάλλοντα χώρο του συνεργείου, από μουσικές
επιλογές δημοφιλών ραδιοφωνικών παραγωγών και απευθείας
σύνδεση με γνωστή ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ είχε οργανωθεί
αναψυκτήριο φιλοξενίας και παιδότοπος για τη διασκέδαση των μι-
κρών φίλων. 

Η Anytime, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της
INTERAMERICAN, στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας, μοναδικής
εμπειρίας για τον πελάτη, που συνδέεται με την παροχή περιφε-

ρειακών υπηρεσιών
και τη σύνθεση ενός
οικοσυστήματος γύ-
ρω από την ασφάλι-
ση. Σκοπός είναι η
εταιρεία να βρίσκε-
ται συνεχώς κοντά
στον πελάτη, βελ-
τιώνοντας τη σχέση
της μαζί του και δι-
ευκολύνοντας την
καθημερινότητά του
με ποιοτικές παρο-
χές και δυνατότητες.

“Fixing Time - Anytime”,

μια μοναδική εμπειρία για τους πελάτες της Anytime!



T
ο σχεδιασμό, προώθηση και υλοποίηση δέσμης μέ-

τρων με στόχο την αξιοποίηση όλων των ψηφια-

κών εργαλείων προς όφελος του συνόλου των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων,

ανακοίνωσαν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου που πραγματο-

ποιήθηκε στο ΕΒΕΑ ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-

λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς, ο υφυ-

πουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρ-

λας και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μί-

χαλος αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία του Ψηφιακού

Μετασχηματισμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ-

ΜΗ) που θα δώσει λύσεις σε πολλά, μείζονα, καθημερινά

προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των ελληνικών επι-

χειρήσεων στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της δράσης

«Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των εργαζομένων

στον ιδιωτικό τομέα» πρότεινε στον υπουργό Ψηφιακής Πο-

λιτικής να αναλάβει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων την

υλοποίηση των προβλεπομένων από τη σχετική δράση που

αφορά στην εξοικείωση των εργαζομένων, στην τεχνολογική

εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση 15.000 ερ-

γαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περι-

λαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών διάγνωσης των εκπαι-

δευτικών αναγκών των ωφελουμένων, την υλοποίηση στο-

χευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επι-

λεγμένα θεματικά αντικείμενα (βασικές δεξιότητες χρήσης

ΤΠΕ, e-commerce, digital marketing, εφαρμογές λογισμικού,

ιστοσελίδες κ.α.) για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και από-

κτηση γνώσεων, καθώς και την πιστοποίηση των καταρτι-
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σθέντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Λαμβάνοντας το λόγο ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς τόνι-

σε ότι με χαρά υποδέχεται την πρόταση του προέδρου της

ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ για την κατάρτιση 15.000 εργαζομένων

του ιδιωτικού τομέα στις ψηφιακές τεχνολογίες επισημαίνο-

ντας ότι «τεχνολογίες χωρίς ανθρώπους είναι τεχνολογίες νε-

κρές. Αν αναπτύσσουμε τεχνολογίες, οι οποίες δεν διαχέο-

νται στην καθημερινή λειτουργία του δημόσιου τομέα και

των επιχειρήσεών μας, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. 

Η χρονική συγκυρία που ανακοινώνουμε αυτό το κρίσιμο έρ-

γο, το e-ΓΕΜΗ, είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς ολοκληρώνο-

νται τα προγράμματα στήριξης της χώρας και οδεύουμε προς

μία καθαρή έξοδο στις αγορές, μια εξέλιξη κρίσιμη και για το

χώρο των επιχειρήσεων. 

Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το σημείο στο

οποίο βρίσκεται στο χάρτη, μπορεί να την καταστήσει αξιό-

πιστο κόμβο ώστε να διασυνδέσει αγορές που αφορούν περί

τα 800 εκατ. ανθρώπων. 

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να μείνουν πίσω σχετικά με τον

ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Με το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ,

προϋπολογισμού πάνω από 11 εκατ. ευρώ, που παρουσιά-

ζουμε σήμερα, γίνεται ένα τεράστιο βήμα εκσυγχρονισμού

του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στη χώρα μας. 

Ως εργαλείο, θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε

130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές στις επι-

χειρήσεις της χώρας εντελώς δωρεάν, μέσω της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Το e-ΓΕΜΗ θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα να κατατίθενται

ηλεκτρονικά οι ισολογισμοί, σε ψηφιακή μορφή, με στόχο

την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Και αυτοί οι ισολο-

γισμοί θα υποβάλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή.

Θα έχουμε την εξέλιξη της εφαρμογής Στατιστικών του ΓΕ-

ΜΗ σε Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, με επέκταση

Στατιστικών ΓΕΜΗ.

Η πρωτοβουλία συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, οδη-

γεί στον εξορθολογισμό των σχέσεων επιχειρήσεων και με

το Δημόσιο και αναβαθμίζει συνολικά την παραγωγικότητα.

Ο τελικός στόχος της Πολιτείας είναι η Ενιαία Ψηφιακή Πύ-

λη, ένας κόμβος διατειλουργικότητας, όπου πολίτες και επι-

χειρήσεις θα μπορούν να συναλλάσσονται με το Δημόσιο».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανά-

πτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, αναφέρθηκε διεξοδικά στις

δράσεις του υπουργείου και στις πρωτοβουλίες που βρίσκο-

νται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρη-

ματικού περιβάλλοντος. 

Όπως είπε ο κ. Πιτσιόρλας, ήδη το προηγούμενο διάστημα,

με το νόμο για τη λειτουργία των ΕΠΕ, που ήδη έχει τεθεί σε

εφαρμογή και με το νόμο περί ΑΕ που τίθεται σε εφαρμογή

από την 1/1/2019, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λει-

τουργίας των επιχειρήσεων, καταργώντας τη γραφειοκρατία

και μειώνοντας σημαντικά το διοικητικό κόστος.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήδη επεξεργάζε-

ται σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και τους

συνεταιρισμούς, το οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή το φθι-

νόπωρο. 

Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ακόμη ότι ήδη υπάρχει ψηφισμέ-

νος νόμος για την ηλεκτρονική σύσταση εταιριών και η εφαρ-

μογή του ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον υφυπουργό Οικονομίας και

Ανάπτυξης στην αναμόρφωση του νόμου περί ΓΕΜΗ και στις

αναγκαίες βελτιώσεις της ισχύουσας επιμελητηριακής νομο-

θεσίας.

Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι στόχος είναι, σε στενή συνερ-

γασία με τα Επιμελητήρια, να δημιουργηθεί ένα μητρώο που

πραγματικά θα λύνει τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Στα

πλαίσια, μάλιστα, της τεράστιας σημασίας που έχει ο ψη-

φιακός μετασχηματισμός, στόχος είναι η δημιουργία ενός ψη-

φιακού ΓΕΜΗ, μέσα από το οποίο θα περνούν όλες οι δρά-

σεις των εταιριών, αλλά θα υπάρξει και η πλήρης απεικόνι-

σή τους. 

Όσον αφορά τις βελτιώσεις στο Νόμο για τα Επιμελητήρια,

ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι ήδη έχει δεχθεί αιτήματα που

πράγματι θα δώσουν στα Επιμελητήρια μεγαλύτερη ευελιξία

στη λειτουργία τους, γεγονός που θα βελτιώσει γενικότερα το

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Θέλουμε να δείξουμε, με τις ενέργειές μας αυτές, είπε ο κ. Πι-

τσιόρλας, την πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη μας στον Επι-

μελητηριακό θεσμό και να πετύχουμε μια ουσιαστική συ-

νεργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί μια κοινή ομάδα με εκπρο-

σώπους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του υπουρ-

γείου Ψηφιακής Πολιτικής και εκπροσώπους της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δια-

θέσιμων πόρων που αναμφίβολα θα συμβάλουν στη βελτίω-

ση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής κ. Στέλιος Ράλλης έκανε αναλυτική παρουσίαση

των δράσεων του υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχημα-

τισμό και τη δημιουργία του ψηφιακού ΓΕΜΗ. 
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Χωρίς 
γραφειοκρατία 
η αδειοδότηση των
επιχειρήσεων από
τα Επιμελητήρια 

T
την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μιας

στάσης, προκειμένου να παρακαμφθούν όλες οι

γραφειοκρατικές διαδικασίες και να επιτευχθεί

η άμεση αδειοδότηση επιχειρήσεων αποσκοπεί

η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κεντρική Ένωση Επιμελη-

τηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας

και Ανάπτυξης, για την αναβάθμιση των λειτουργιών της

Κεντρικής Ένωσης και του συνόλου των Επιμελητηρίων

της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η ΚΕΕ ανέλαβε το έργο για την «Αναβάθμιση

Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-

λάδος και των Επιμελητηρίων της Χώρας για την Υπο-

στήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» στο πλαί-

σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως επεσήμανε, στις 20 Μαρτίου, ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ.

Κωνσταντίνος Μίχαλος, το έργο προβλέπει την υλοποίηση

μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για τη

βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την

υποβολή της αίτησής μιας επιχείρησης μέχρι και την έκδο-

ση της τελικής πράξης, με γνώμονα τη συνεχή μείωση του

διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Η Πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ αναμένεται να προσφέρει ση-

μαντικά οφέλη στο επιχειρηματικό και ευρύτερο οικονο-

μικό περιβάλλον της χώρας. Πιο συγκεκριμένα:

➚ Στη δημιουργία πρότυπων Οδηγών και Μελετών, από

ειδικούς εμπειρογνώμονες, που θα περιλαμβάνουν και

θα ενημερώνουν σε συνεχή βάση την επιχειρηματική

κοινότητα, για το σύνολο των απαραίτητων διαδικα-

σιών και προαπαιτούμενων, που σχετίζονται με την

αδειοδότηση για όλο το φάσμα των κλάδων δραστηριο-

τήτων,

➚ Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα συμβουλεύει και

θα καθοδηγεί, μέσω κατάλληλων καναλιών, τις επιχει-

ρήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων και

απαραίτητων ενεργειών σε ζητήματα αδειοδότησης,

➚ Μέσω της δυναμικής διαδικασίας καταγραφής, κωδι-

κοποίησης και απόκρισης σε θέματα αδειοδότησης επι-

χειρήσεων, η ΚΕΕ θα αναλάβει, σύμφωνα και με τον

θεσμικό της ρόλο ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτεί-

ας σε θέματα επιχειρηματικότητας, να προτείνει τρό-

πους και λύσεις για τη συνεχή βελτίωση της διαδικα-

σίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων, 

➚ Στη δυνατότητα σταδιακής ολοκληρωτικής εξυπηρέτη-

σης των επιχειρήσεων από την Κεντρική Ένωση και τα

Επιμελητήρια - μέλη της, στα θέματα αδειοδότησης,

από την υποβολή της αίτησής μιας επιχείρησης μέ-

χρι και την έκδοση της τελικής πράξης, ώστε να απο-

τελέσει για τις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής,

➚ Η διάθεση των οδηγών και μελετών, κανόνων κωδικο-

ποίησης και προτυποποίησης των διαδικασιών που σχε-

τίζονται με τις αδειοδοτήσεις, σε ηλεκτρονική μορφή,

για εύκολη και άμεση πρόσβαση από τον επιχειρημα-

τία. Σε επόμενο επίπεδο, θα μπορεί να επικοινωνεί ηλε-

κτρονικά για θέματα αδειοδότησης και να λαμβάνει,

μέσω κατάλληλων καναλιών, κατάλληλες απαντήσεις

από τα στελέχη των Επιμελητηρίων σε συνεργασία με

την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία αυτή

θα οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υφι-

στάμενου τοπίου για θέματα αδειοδοτήσεων, σε ένα πε-

ριβάλλον καθολικά ενοποιημένο και φιλικό προς τις

επιχειρήσεις, μέσω αξιοποίησης σύγχρονων πληροφο-

ριακών συστημάτων και διαδικασιών για τη συλλογή,

ψηφιοποίηση, αποθήκευση και διεκπεραίωση αιτημά-

των αδειοδότησης.

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ευχαρι-

στεί θερμά για την αγαστή και ουσιαστική συνεργασία τον

αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη

Χαρίτση και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεα-

κών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ Ευγενία Φωτονιάτα, για την ανά-

ληψη της εν λόγω σημαντικής Πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο

υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε πράξη τις προτάσεις

μας, δημιουργώντας «αξία» για τα μέλη μας, τις επιχειρή-

σεις, την ελληνική οικονομία, για την Ελλάδα» τόνισε ο

πρόεδρος της ΚΕΕ.



Βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας
Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας
στην Ελλάδα και βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κοι-
νωνίας. Η συνολική συμβολή της δραστηριότητάς του Ομίλου στο ελ-
ληνικό ΑΕΠ φτάνει τα €5,7 δισ. ετησίως, που αντιστοιχεί στο 3,2%
του ΑΕΠ. Η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητάς του στην απα-
σχόληση φτάνει τις 75 χιλ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ
έχει πραγματοποιήσει πάνω από 2.500 προσλήψεις από το 2013. Η
επίδραση του Ομίλου στα δημόσια έσοδα υπερβαίνει τα €1,6 δισ., ή
2,6% των συνολικών εσόδων του Δημοσίου από φόρους και ασφαλι-
στικές εισφορές. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της κεφαλαιο-
ποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ οι επενδύσεις του, που ξε-
πέρασαν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια, αντιπροσωπεύουν πάνω
από το 60% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου. Και όλα αυτά,
επιχειρώντας υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοι-
νωνία.

Η εταιρεία των οπτικών ινών
Χάρη στις εκτεταμένες
επενδύσεις του, ο Όμιλος
ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύ-
τερο δίκτυο οπτικών ινών
στην Ελλάδα. Το
COSMOTE Fiber με μή-
κος διαδρομής
43.000χλμ, δίνει σήμερα
τη δυνατότητα σε πάνω
από 2,7 εκατ. νοικοκυριά
και επιχειρήσεις να απο-

λαμβάνουν ταχύτητες Internet έως 200Mbps και προηγμένες ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.
Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει επίσης 16.000 χλμ οπτικών ινών, που περνά-
νε από 15 χώρες, μέσω της OTEGLOBE, ενώ έχει εγκαταστήσει και
12.000 χλμ οπτικών ινών στο πλαίσιο του Rural Broadband. Χάρη στο
έργο αυτό, 323.000 κάτοικοι από 2.260 αγροτικές, ορεινές και νη-
σιωτικές περιοχές της βόρειας και της νότιας Ελλάδας, απέκτησαν
πρόσβαση σε γρήγορο Internet έως 50Mbps.
Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ, ύψους €2 δισ. έως το
2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτε-
κτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the Home - FTTH). Το
δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοι-
νωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφο-
ρών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Κινητή: Στο δρόμο για την ανάπτυξη δικτύου 5G
Και στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εντατικά για να
προσφέρει σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές υψηλές ταχύτητες
mobile internet. Τα τελευταία δύο χρόνια, η μέση ταχύτητα πρόσβα-

σης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου COSMOTE έχει αυξηθεί κατά
50%. H πληθυσμιακή κάλυψη των δικτύων COSMOTE 4G / 4G+ ξε-
περνά το 98% και 92% αντίστοιχα, καθιστώντας το δίκτυο COSMOTE
Νο1 στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαίωσε για μία ακόμη χρονιά, η διεθνώς
αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3
Communications, η οποία απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση
«Best in Test» για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet
στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος ΟΤΕ θα επενδύσει δυναμικά και για την ανάπτυξη δικτύου
κινητής 5ης γενιάς (5G), ως προϋπόθεση για την Κοινωνία του
Gigabit. Ήδη συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τε-
χνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5G, με τη δυναμική του συμ-
μετοχή σε 11 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, που στοχεύουν στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινω-
νιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την συμβολή του στα 5G-PPP έργα,
ο Όμιλος ΟΤΕ αποκτά τεχνογνωσία σε θέματα 5G και συμμετέχει
ενεργά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση μελλοντικών τεχνολογικών
λύσεων. 

Συνεργάτης επιλογής για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό κάθε οργανισμού
Πέρα από τη δημιουργία των υποδομών του μέλλοντος, ο Όμιλος ΟΤΕ
συμβάλλει στη δυναμική μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα εποχή,
προσφέροντας προηγμένες λύσεις ICT. Οι λύσεις αυτές μπορούν να
αλλάξουν τις επιχειρήσεις «από μέσα», ώστε να λειτουργούν αποτε-
λεσματικότερα, αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος, βοηθώ-
ντας τις να κερδίσουν το «στοίχημα» της νέας ψηφιακής εποχής.
Έχοντας υλοποιήσει μία σειρά από μεγάλα και σύνθετα έργα, ο Όμι-
λος ΟΤΕ έχει αποδείξει πως διαθέτει το μέγεθος και την τεχνογνωσία
να συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε οργα-
νισμού. Αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζη-
τούν καινοτόμες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της
ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των Data Centers, του Cloud
και του Internet of Things (IoT).

Βιώσιμη ανάπτυξη
Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώ-
κει να δημιουργήσει έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Προϋπόθεση
για να το πετύχει, είναι το υπεύθυνο επιχειρείν. Η βιώσιμη ανάπτυξη
αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής
του Ομίλου και οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης είναι ενσωματωμένες
στη λειτουργία του. Οι θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, συνοψίζονται σε πέντε άξονες: Υπεύθυνη Επιχει-
ρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Καλύτερος Κόσμος για Όλους,
Υπεύθυνη Εργασία & Ανάπτυξη, Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους.
Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία,
o Όμιλος ΟΤΕ στήριξε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά,
την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό, προσφέροντας το 2017 πάνω από 4,2
εκατ. ευρώ.

Όμιλος ΟΤΕ: Η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα



 

  

 

  



Τα ιστορικά υψηλά οικονομικά αποτελέσματα του 2017, το
μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου
2018-2022, καθώς και την Στρατηγική και τις Προτεραιό-
τητες του Ομίλου ΕΛΠΕ στο πλαίσιο του Ενεργειακού Με-
τασχηματισμού, για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της ηγετικής του πα-
ρουσίας στην ΝΑ Ευρώπη, παρουσίασαν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευ-
στάθιος Τσοτσορός και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-
βουλος και CFO του Ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εται-
ρείας, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στον Ασπρό-
πυργο. 

Στις Στρατηγικές
Κατευθύνσεις και
Προτεραιότητες της
περιόδου 2018-22,
περιλαμβάνονται:

1. Ο Ενεργειακός
Μετασχηματ ι -
σμός, με αύξηση
της αξίας των
συμμετοχών του
Ομίλου στους το-
μείς του Φυσικού
Αερίου και του
Η λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ύ ,
ολοκλήρωση της
πώλησης ΔΕΣΦΑ και διερεύνηση στρατηγικών επιλογών
αναφορικά με την αξιοποίηση ΔΕΠΑ, έμφαση στην ανά-
πτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διερεύνηση νέ-
ων ενεργειακών τεχνολογιών και συνεχή βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες.

2. Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια, με διασφάλιση κα-
λύτερων επιδόσεων από τον εγχώριο και περιφερειακό
ανταγωνισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω
στοχευμένων προγραμμάτων, διατήρηση παραγωγικής

βάσης σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αριστοποίηση
εφοδιασμού για απρόσκοπτη τροφοδοσία και μεγιστοποί-
ηση ταμειακών ροών, έλεγχο και περιορισμό του κό-
στους, αύξηση του μεριδίου αγοράς/καθετοποίηση, ανά-
πτυξη σε νέες αγορές, καθώς και συνέχεια της πορείας
απομόχλευσης και περαιτέρω μείωση του χρηματοοικο-
νομικού κόστους.

3. Ανάπτυξη και Ενίσχυση νέων δραστηριοτήτων, με έμ-
φαση στο χαρτοφυλάκιο Έρευνας & Παραγωγής Υδρο-
γονανθράκων.

4. Ασφάλεια, Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη, με υλο-
ποίηση του προ-
γράμματος Ολιστι-
κής Ασφάλειας, δια-
σφάλιση υψηλών
επιδόσεων και συνε-
χούς βελτίωσης
στους τομείς Υγιει-
νής / Ασφάλειας /
Περιβάλλοντος, επί-
τευξη νέας σημαντι-
κής βελτίωσης δει-
κτών περιβαλλοντι-
κού αποτυπώματος
διυλιστηρίων, κα-
θώς και σειρά δρά-
σεων Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης με

έμφαση σε Νέα Γενιά, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Βιώ-
σιμες Πόλεις & Περιβάλλον και Πολιτισμό-Αθλητισμό &
Υγεία.

5. ‘Ανθρωποι / Τεχνογνωσία, με συνεχή εκπαίδευση και
ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
ενίσχυση της τεχνογνωσίας και εργασιακή Αριστεία.

6. Τεχνολογία / Καινοτομία / Οργάνωση, με ολοκλήρωση
του ψηφιακού μετασχηματισμού, βέλτιστες οργανωτικές
δομές και διαχείριση κινδύνων.

 

  

 

  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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Κ. Μίχαλος: Νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις
– με ένα «κλικ» στον υπολογιστή η σύσταση

T
ο πιο αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην

ψηφιακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας

χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τη λειτουργία της

Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων. (e-ΥΜΣ),

που λειτουργεί από 23/7/2018 για το σύνολο της Επικρά-

τειας.

Σε συνέντευξή του στη Δημόσια Τηλεόραση, ο κ. Μίχαλος

ανέφερε ότι η υπηρεσία αυτή τέθηκε σε λειτουργία, αφού

προηγουμένως, με δαπάνες της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων Ελλάδας και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμ-

ματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, έχει

υλοποιηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλε-

κτρονική σύσταση επιχειρήσεων. 

Με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσε-

λίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), κά-

θε επιχειρηματίας μπορεί από τον Υπολογιστή του (από γρα-

φείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την Επιχεί-

ρησή του.

Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο Μονοπρόσω-

πες ΙΚΕ [ήδη, μέχρι 8/8/2018, έχουν συσταθεί πάνω από πε-

νήντα (50) σε όλη την Ελλάδα] και σταδιακά θα μπορούν να

συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

Η Καινοτομία είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-

νικά : 

➚ Συντάσσεται το καταστατικό [μέσω της συμπλήρωσης

συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων της εφαρμογής και

με χρήση των προτύπων, που ανά νομική μορφή, ορίζο-

νται στη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ 928 Β’)] το οποίο υπο-

γράφεται επίσης ηλεκτρονικά (είτε με τη χρήση κωδι-

κών των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογρα-

φή, είτε με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπο-

γραφής).

➚ Γίνεται έλεγχος και δέσμευση της επωνυμίας και δια-

κριτικού τίτλου της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.

➚ Χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και Κωδικός Αριθμός Κατα-

χώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης στο ΓΕΜΗ.

➚ Δημιουργείται ο φάκελος στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ-

ΜΗ.

➚ Αποδίδεται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρό-

σβασης στο ΓΕΜΗ.

➚ Λαμβάνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας μέσω του Taxis 

➚ Χορηγείται προσωρινός κλειδάριθμος, ώστε η εταιρεία

να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο

TAXISNET.

➚ Εγγράφεται η εταιρεία στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελη-

τήριο.

➚ Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.

➚ Εκδίδονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εται-

ρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εται-

ρείας και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αιτούντες τη

σύσταση.

Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την μετά-

βαση στην Ψηφιακή Εποχή και έπεται συνέχεια, τόνισε ο

κ. Μίχαλος, αφού, έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις των Επι-

μελητηρίων και όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από τους αρ-

μόδιους Υπουργούς κ.κ Παππά και Πιτσιόρλα, έπεται το

Ψηφιακό ΓΕΜΗ, όπου με τη χρήση των 150000 ψηφιακών

υπογραφών (που θα χορηγηθούν στις επιχειρήσεις) θα υπο-

βάλλονται ψηφιακά οι Ισολογισμοί και τα λοιπά στοιχεία

των εταιρειών στο ΓΕΜΗ, έτσι ώστε το Ψηφιακό ΓΕΜΗ να

αποτελέσει το ηλεκτρονικό εργαλείο διεκπεραίωσης και

ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης,

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ υπενθύμισε ότι

μέχρι πριν μερικά χρόνια, για τη σύσταση μιας επιχείρησης,

χρειάζονταν 127 γραφειοκρατικές διαδικασίες, επισκέψεις

σε δεκάδες υπηρεσίες και μάλιστα με συνοδεία λογιστή και

δικηγόρου και απαιτείτο χρόνος περίπου 1,5 μήνα.

Σήμερα, κυριολεκτικά με ένα «κλικ» στον υπολογιστή, ένα

πρότυπο καταστατικού και με ηλεκτρονική διασύνδεση με

τους εμπλεκόμενους φορείς, γίνεται πραγματικότητα η σύ-

σταση μιας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, τα Επιμελητήρια

βρίσκονται στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων και μπο-

ρούν να τους προσφέρουν την αναγκαία τεχνογνωσία σε αυ-

τήν τη νέα ψηφιακή εποχή. 
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T
ην πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων και του ΕΒΕΑ για τη διάσωση του ασφαλι-
στικού συστήματος της χώρας παρουσίασε από
το βήμα του 3ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελ-

φών, στις 3 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕ:
«Εδώ και δεκαετίες, η ανάγκη για πραγματική, ριζική με-
ταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, απο-
τελεί μόνιμο θέμα συζήτησης. Στην πράξη, ωστόσο, ελάχι-
στα έχουν γίνει.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν στα χρόνια
των μνημονίων για μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό κινού-
νταν σε μια συγκεκριμένη λογική: να καθησυχάσουν ταυ-
τόχρονα δανειστές και συνταξιούχους, τους μεν ότι προω-
θείται η βιωσιμότητα του συστήματος, τους δε ότι δεν θα μει-
ωθεί το εισόδημά τους στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
Κοινό χαρακτηριστικό ήταν η προσπάθεια διατήρησης των
παροχών με δραστική αύξηση της κρατικής χρηματοδό-
τησης και συνεχή αύξηση των εισφορών, αλλά και η δη-
μιουργία της εντύπωσης ότι τα όποια μέτρα θα ισχύσουν για
τους «επόμενους». 
Αυτό που, ουσιαστικά έγινε ήταν:

❚ Να αναδιανεμηθούν εισοδήματα από τους υψηλοσυντα-
ξιούχους στους χαμηλοσυνταξιούχους

❚ Να καλυφθούν από κρατικούς πόρους η μείωση εσόδων που
προκάλεσε η ύφεση στα ασφαλιστικά ταμεία

❚ Να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για όλους 
❚ Να μετακινηθεί η επιβάρυνση στις μελλοντικές γενιές, δια

της χρονικής μετάθεσης της ισχύος των ρυθμίσεων. 

Αυτό που δεν έγινε, ακόμη και μετά τις αλλαγές του 2016,
ήταν να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες δομικές αδυνα-
μίες του συστήματος. Με αποτέλεσμα να συνεχίζει να απο-
τελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οι-
κονομίας, αλλά και του κοινωνικού κράτους. 
Ακόμη και σήμερα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε με ει-
σπρακτικά μέτρα ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο εί-
ναι στη βάση του μη λειτουργικό, άδικο, αναξιόπιστο και
αντιαναπτυξιακό. 
Είναι μη λειτουργικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η ετήσια δα-
πάνη συντάξεων στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στον κό-
σμο, απορροφώντας το 17% του ΑΕΠ. Οι δε εισφορές, στο
27% είναι επίσης οι υψηλότερες στον κόσμο, ιδίως για τους
αυτοαπασχολούμενους 
Το 2016, το ετήσιο έλλειμμα ήταν περίπου στα € 17 δισ.,
επιβαρύνοντας ανάλογα τον κρατικό προϋπολογισμό. Απο-
τελεί το 10% του ΑΕΠ – ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση δεν ξεπερνά το 2,5%. Η χρηματοδότησή του
απορροφά το 40% των φορολογικών εσόδων.

Το αφανές χρέος συντάξεων εκτιμάται στα 470 δισ. ευρώ –
σε αποπληθωρισμένες τιμές – στην περίοδο μέχρι το 2060.
Πρόκειται για ένα ποσό μεγαλύτερο από το εθνικό χρέος. 
Είναι άδικο για τους σημερινούς εργαζομένους, οι οποίοι οι
οποίοι επιβαρύνονται με υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές,
ενώ έχουν να αναμένουν πολύ χαμηλές παροχές. Σήμερα,
για τον μέσο εργαζόμενο με εισφορές 27% το ποσοστό ανα-
πλήρωσης μετά από 35 χρόνια εργασίας δεν θα ξεπεράσει
το 50%. 
Είναι αναξιόπιστο, γιατί οι ανεδαφικές υποσχέσεις προς
τους σημερινούς συνταξιούχους πλέον διαψεύδονται στα-
διακά. Από το 2010 ως το 2016 έγιναν 15 περικοπές στις
συντάξεις και οι προβλεπόμενες παροχές μειώθηκαν κατά
45 δισ. ευρώ.
Είναι αντιαναπτυξιακό, γιατί επιβάλλει δυσβάσταχτο μη
μισθολογικό κόστος, υπονομεύοντας την επιχειρηματικό-
τητα και την απασχόληση, τις ίδιες δηλαδή τις πηγές, από
τις οποίες τροφοδοτείται. 
Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, με ένα ασφα-
λιστικό σύστημα που στηρίζεται σε λογικές προηγούμενων
δεκαετιών. 
Χρειάζεται σοβαρή μεταρρύθμιση, τώρα. 
Τα επιμελητήρια έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτά-
σεις, στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής ασφαλιστικής με-
ταρρύθμισης. Η οποία θα έχει ως επίκεντρο τον περιορι-
σμό του ρόλου του κράτους και τη σταδιακή μετάβαση σε
ένα σύστημα τριών πυλώνων, προσαρμόζοντας την εμπει-
ρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Μέσα από τη συνδυασμένη εφαρμογή όλων των διαθέσι-
μων υποχρεωτικών και προαιρετικών μεθόδων ασφάλι-
σης, αλλά και τη δημιουργία ενός δομημένου πλαισίου
αποταμίευσης, μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία
για όλους τους ασφαλισμένους, με ένα μέσο συνολικό πο-
σοστό αναπλήρωσης της τάξης του 70% έως 75%. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη και η σταδιακή μείω-
ση των κυριων ασφαλιστικών εισφορών, με ρυθμό της τά-
ξης του 2% κατ’ έτος, ώστε να φθάσουν στα επίπεδα του
10%. Μια τέτοια παρέμβαση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει
σε αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης, ενώ η μεί-
ωση των εσόδων για τα ταμεία ανά υπόχρεο, θα αντισταθ-
μιστεί από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των υπό-
χρεων εισφοράς.
Η προώθηση μιας ουσιαστικής ασφαλιστικής μεταρρύθμι-
σης, μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήμα-
τος μακροπρόθεσμα, αλλά και να δημιουργήσει θετικά κί-
νητρα για την αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 
Προτάσεις και λύσεις υπάρχουν. Αυτό που μέχρι τώρα λεί-
πει, είναι πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και ουσια-
στική συναίνεση».

Πρόταση των Επιμελητηρίων για τη διάσωση 
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας





Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυ-

ση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγω-

γών.

Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπη-

ρεσίες σε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους μέσω ενός ενιαίου,

εξωστρεφούς φορέα, και έχει σχεδιαστεί να προβάλλει και να υποστηρί-

ζει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας και παράλληλα να

προωθεί στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα τα υψηλής ποιότητας εξα-

γώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας.

To 2017, υπήρξε χρονιά ρεκόρ για την προώθηση των ελληνικών εξα-
γωγών αφού ανήλθαν σε € 28,8 Δις, αύξηση 13,2% έναντι του 2016. Οι

κυριότερες αγορές στις οποίες εξήχθησαν τα περισσότερα ελληνικά προϊ-

όντα ήταν η Ιταλία με 10,6%, η Γερμανία με 7,1%, η Τουρκία με 6,8% και

η Κύπρος με 6,4%. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της στρατηγικής

που εφαρμόζει ο Οργανισμός για την προώθηση των εξαγωγών, η οποία

κινήθηκε σε έναν διπλό άξονα. Αφενός την εδραίωση σταθερών και κε-

κτημένων αγορών και αφετέρου το άνοιγμα και την τοποθέτηση σε νέες,

δυναμικές αγορές και κλάδους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017, ο Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου του Οργανισμού μας:

✔ διοργάνωσε την ελληνική συμμετοχή με εθνικό περίπτερο σε 45 διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, με τη συμμετοχή των ελληνι-

κών επιχειρήσεων να σημειώνει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε το 50%

✔ παρείχε υποστήριξη σε 1.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

✔ όσον αφορά στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών συμμετείχε στα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα του κλάδου, όπως ANUGA (Κο-

λωνία), GULFOOD (Ντουμπάι), PROWEIN (Ντίσελντορφ), SUMMER FANCY (Νέα Υόρκη), κ.λπ.

✔ όσον αφορά στον κλάδο των δομικών υλικών, καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων, συνέβαλε στη δραστηριοποίηση των

ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές, όπως αυτές της νοτιοανατολικής Ασίας και της Βόρειας & Ανατολικής Αφρικής (Μαρό-

κο, Αίγυπτος, Κένυα κ.λπ.) σε συνδυασμό βέβαια με τις παραδοσιακές χώρες εξαγωγών.

✔ διοργάνωσε δράσεις σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Οργανισμού, όπως

σκάφη αναψυχής, ναυτιλιακός εξοπλισμός, νέες τεχνολογίες και κόσμημα, οι οποίοι δίνουν νέα ώθηση στο εξαγωγικό προφίλ της

χώρας.

✔ υλοποίησε πρόγραμμα προβολής του ελληνικού κρασιού σε ξένες αγορές, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προ-

βολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο περιελάμβανε την πρόσκληση δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοι-

νής γνώμης και ξένων εισαγωγέων από τις αγορές της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Κορέας, και διοργάνω-

σε παράλληλα εκδηλώσεις προώθησης της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

✔ πραγματοποίησε 6 κλαδικά partenariat, με περισσότερους από 300 αγοραστές και εισαγωγείς από τις σημαντικές αγορές των

ΗΠΑ, των Αραβικών Χωρών, της Ευρώπης, της Κορέας, της Ιαπωνίας.

✔ διοργάνωσε δε για πρώτη φορά δράση in store promotion 40 εταιρειών τροφίμων και ποτών με 400 νέους κωδικούς σε αλυσίδα

super market του εξωτερικού, αλλά και εκδήλωση προβολής για την προώθηση του ελληνικού κοσμήματος στην αγορά των ΗΠΑ,

στοχεύοντας στη συνεχή διεύρυνση των δράσεών του.

✔ υλοποίησε πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπροσώπων των Ελλήνων εξαγωγέων. Στην κατεύθυνση αυτή, διοργανώ-

θηκαν σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια και άλλους φορείς, 30 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: «Δημιουργία

εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες», τα οποία παρακολούθησαν 1.148 στελέχη μικρομεσαίων κυρίως επιχει-

ρήσεων.

Η Ελλάδα αποδεδειγμένα παράγει ποιοτικά προϊόντα αλλά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε πολλούς κλάδους. Στους

παραδοσιακούς εξαγωγικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι των τροφίμων και αγροτικών προϊό-
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ντων, των δομικών υλικών, του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, του αγροτοτεχνικού εξοπλισμού, της εσωτερικής διακόσμησης και του επί-

πλου, του ενδύματος και της γούνας και των φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών. Επιπλέον, κλάδοι όπως αυτοί της τεχνολο-

γίας, της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας (κόσμημα) και του βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού κάνουν δυναμική εμ-

φάνιση σε παραδοσιακές και μη αγορές, όπως αυτές της Ιαπωνίας και Ν. Κορέας (κρασί, αγροτοδιατροφικός τομέας), της Κένυας, του

Μαρόκου και της Ινδονησίας (δομικά υλικά), της Σιγκαπούρης (ναυτιλιακός εξοπλισμός). 

Οι προαναφερόμενες είναι μερικές από τις δράσεις του Οργανισμού, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί και σαφώς ενισχυθεί το 2018. Έτσι,

για το τρέχον έτος, έχουμε σχεδιάσει τη συμμετοχή σε περισσότερες διεθνείς εκθέσεις, τη διοργάνωση νέων στοχευμένων δράσεων,

την προώθηση και νέων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αυξάνοντας παράλληλα τις δράσεις προβολής και προώθησης των

παραδοσιακών ελληνικών κλάδων εξωστρέφειας και προσεγγίζοντας νέες αγορές.

ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας,

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των

ελληνικών εξαγωγών.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επενδυτές και επιχειρηματικούς

εταίρους, να προβάλλει και να υποστηρίζει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας και παράλληλα να προωθεί στη διεθνή

επιχειρηματική κοινότητα τα υψηλής ποιότητας εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας.

Αναφορικά με την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, ο Οργανισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην βέλτιστη προβολή των ελληνικών

προϊόντων και υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο να εδραιωθούν σε υπάρχουσες αγορές του

εξωτερικού και να διεισδύσουν σε νέες, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Αναλυτικότερα, οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού είναι οι εξής:

Προσέλκυση επενδύσεων

Η ολοκληρωμένη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων

στην χώρα εστιάζει στις εξής δράσεις:

• Διοργάνωση επενδυτικών αποστολών στο εξωτερικό.

• Συντονισμός επιχειρηματικών αποστολών στο πλαίσιο

προεδρικών και υπουργικών επισκέψεων στο εξωτερικό.

• Υποδοχή διεθνών επιχειρηματικών αντιπροσωπειών στην

Ελλάδα.

• Ενημέρωση επενδυτών σχετικά με το ισχύον θεσμικό, νο-

μικό, φορολογικό και οικονομικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

• Διατήρηση και επικαιροποίηση χαρτοφυλακίου επενδυτι-

κών ευκαιριών και έργων.

• Υποστήριξη μεγάλων επενδυτικών έργων μέσω της δια-

δικασίας Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track).

• Αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν, μέσω της υπη-

ρεσίας του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» (Ombuds-

man).

• Διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων στην κυβέρνηση,

στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας ενιαίας και ολοκλη-

ρωμένης εξωστρεφούς πολιτικής

• Διαχείριση αιτημάτων επενδυτών για την παροχή πληρο-

φοριών μέσω του Front Office του Οργανισμού.

Προώθηση εξαγωγών

Η στρατηγική προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς

αγορές περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

• Οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.

• Προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

• Υποδοχή αγοραστών και εισαγωγέων από σημαντικές διεθνείς

αγορές, καθώς και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων

(B2B) με ελληνικές επιχειρήσεις.

• Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και εκθέσεων για την

προώθηση των ελληνικών προϊόντων.

• Υλοποίηση προγραμμάτων προβολής που συγχρηματοδοτούνται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών και καθοδήγησης σε

Έλληνες εξαγωγείς, με σκοπό τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές.

• Εκπαίδευση δυνητικών εξαγωγέων σχετικά με τη δημιουργία και

ανάπτυξη της πώλησης προϊόντων στο εξωτερικό.

Ο κύριος στόχος του Οργανισμού είναι να φέρει σε επαφή τις ελ-

ληνικές επιχειρήσεις με διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς εταίρους.

Μέσω αυτής της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, προσβλέπου-

με στη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που

θα ενισχύσει τόσο τις ελληνικές εξαγωγές όσο και την οικονομική

ανάπτυξη.
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Επιστολή ΚΕΕ 
σε CISAC 
για τα πνευματικά
δικαιώματα 
στην Ελλάδα

E
πιστολή στον Γενικό Διευθυντή της CISAC - Πα-

γκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλ-

λογικής Διαχείρισης Δημιουργών και Συνθετών

- κ. Gadi Oron απέστειλε, στις 29 Μαρτίου, ο πρό-

εδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, επισημαίνοντας

την αναγκαιότητα για τη συμβολή της στη διαμόρφωση

ενός υγιούς πλαισίου που να διέπει τα πνευματικά δι-

καιώματα στην Ελλάδα, τόσο για τους χρήστες, όσο και

για τους δημιουργούς.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας εκπροσωπεί

δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων που καθιστούν «εργαλείο»

των δραστηριοτήτων τους τη χρήση μουσικής. 

Όπως θα γνωρίζετε, η Ελλάδα διέρχεται μια μεγάλη κρίση

στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων της, κυρίως εξαι-

τίας της διαχείρισής τους από την ΑΕΠΙ. 

Απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας είναι

την ΑΕΠΙ να την αντικαταστήσει ένας κρατικός Οργανι-

σμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) που θα διαχειρίζεται

τα πνευματικά δικαιώματα, θα τα εισπράττει από τους χρή-

στες και θα τα διανέμει στους δικαιούχους. 

Το μοντέλο αυτό, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα λειτουργήσει

αρνητικά τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους δικαιού-

χους (δημιουργούς, κληρονόμους, εκδότες, υποεκδότες), κα-

θώς και στην περίπτωση αυτή, ο εισπράκτορας των πνευ-

ματικών δικαιωμάτων θα είναι ο αστυφύλακας.

Σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα και τους δημιουρ-

γούς, αλλά απεχθανόμαστε και την κρατική παρέμβαση και

τη βία που την δοκιμάσαμε όλα αυτά τα χρόνια από την ΑΕ-

ΠΙ με αποτέλεσμα να αποδειχθεί στο τέλος αυτό που όλοι

υποπτευόμασταν από την αρχή: τα χρήματα μας να μην πη-

γαίνουν στις τσέπες των Ελλήνων και ξένων δημιουργών

αλλά στις τσέπες των ιδιοκτητών της ΑΕΠΙ. Επίσης, με την

απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, δημιουργείται το πα-

ράδοξο ο ελέγχων (ο ΟΠΙ τού οποίου αυτόνομη διεύθυνση

θα είναι αυτή η Υπηρεσία Είσπραξης και Διανομής) να εί-

ναι και ο ελεγχόμενος, (αφού αυτή είναι η δουλεία του ΟΠΙ:

να ελέγχει τους ΟΣΔ δηλαδή και αυτήν την νέα Υπηρεσία!!). 

Επιπροσθέτως, είμαστε αντίθετοι στο να δοθεί άδεια για την

είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων στην GEA (των συγ-

γενικών δικαιωμάτων) που ακολουθεί ακριβώς τις ίδιες με-

θόδους είσπραξης με την ΑΕΠΙ (με τα αυθαίρετα αμοιβο-

λόγια και με τα χιλιάδες δικαστήρια). 

Η ΚΕΕ έχει υπογράψει από το 2017 με την AUTODIA την

πρώτη συλλογική σύμβαση στην Ελλάδα μεταξύ ενός ΟΣΔ

(CMO) και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-

δας και μάλιστα από κοινού εφαρμόζουμε το ψηφιακό, δια-

τραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ με το οποίο ο χρήστης μπορεί άμε-

σα από την επιχείρηση του να κάνει αίτηση, να πληρώνει και

να έχει την άδεια χρήσης μουσικής εντός λίγων ωρών. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να προωθηθεί μία λύση για

τη συνεργασία της AUTODIA με την GEA για την κοινή εί-

σπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Και η

πρότασή μας αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι η ΚΕΕ έχει

υπογράψει συλλογική σύμβαση με την AUTODIA που δε-

σμεύει όλα τα Επιμελητήρια-μέλη μας σε ένα κοινά αποδε-

κτό αμοιβολόγιο για τις διάφορες κατηγορίες καταστημάτων

και για τη χρήση μουσικής που κάνουν σε όλη την Ελλάδα. 

Συμπερασματικά είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε κάθε

προσπάθεια φιλική προς τους Χρήστες και τους Δικαιού-

χους και να αφήσουμε πίσω το χάος που μας άφησε η ΑΕ-

ΠΙ. Θα σας παρακαλούσαμε να μας συνδράμετε προκειμέ-

νου να ομαλοποιηθεί επιτέλους και σε ευρωπαϊκά επίπεδα

η αγορά και ο χώρος των πνευματικών δικαιωμάτων στην

Ελλάδα».
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Ισχυρή συμμαχία και στο επιχειρείν
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

M
νημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στις 8

Μαΐου ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης

Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος

Μίχαλος, ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος

Αγκαστινιώτης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ισραηλι-

νών Επιμελητηρίων κ. Uriel Lynn, στο πλαίσιο της 4ης Τρι-

μερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, που

πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία. Η υπογραφή έγι-

νε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,

του Κύπριου Προέδρου, κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Ισ-

ραηλινού Προέδρου κ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 

Σκοπός του Μνημονίου είναι η θέσπιση μιας τριμερούς συ-

νεργασίας για την προώθηση και την ενίσχυση των εμπορι-

κών, βιομηχανικών και γενικά οικονομικών και επιχειρη-

ματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμελητηριακοί φορείς που εκπρο-

σωπούν το σύνολο των επιχειρηματικών τάξεων των τριών

αυτών χωρών, μεταξύ άλλων συμφώνησαν:

❚ την ανταλλαγή πληροφόρησης σε θέματα αγοράς, επιχει-

ρηματικών ευκαιριών και διμερών αποστολών

❚ την πρόοδο του εμπορίου και των επενδύσεων

❚ την προώθηση των συνεργασιών πάνω στην ενέργεια, στη

νεοφυή επιχειρηματικότητα και στο εμπόριο 

❚ την παροχή βοήθειας σε επιχειρηματίες και των τριών χω-

ρών για την άσκηση επιχειρηματικών και επενδυτικών

δραστηριοτήτων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κ. Μίχαλος, «η συμ-

μαχία των τριών χωρών, σε ενέργεια, επιχειρήσεις, εμπόριο

και τουρισμό, δίνει ισχυρό μήνυμα για τη θέση της Ελλά-

δας στον χάρτη της περιοχής».





Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» στηρίζει την
ψηφιακή εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Τις επιχειρήσεις που θέλουν να περάσουν στην ψηφιακή εποχή αξιο-
ποιώντας τις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφια-
κό Άλμα» & «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό» στηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς,
μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «Πειραιώς Επιχειρείν 360°».

Ως γνωστόν, η είσοδος των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή επηρεά-
ζει σημαντικά το σύνολο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, οδηγώ-
ντας επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τον τρόπο λει-
τουργίας τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που
παρουσιάζονται.

Για το λόγο αυτό, το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital προσα-
νατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολιστικό τρόπο στις διαρκώς αυξανό-
μενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από ένα συνδυασμό
προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την προετοιμασία ένταξής της επιχείρησης στις Δράσεις, παρέχεται:

➜ Επιστολή Πρόθεσης/ Έγκρισης Τραπεζικού Δανεισμού
➜ Έγκυρη καθοδήγηση και αξιόπιστη υποστήριξη για τη σύνταξη και

υποβολή του επενδυτικού σας φακέλου, μέσω του Κέντρου Βιώσι-
μης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς.

Μετά την ένταξη στις δράσεις του ΕΣΠΑ το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°»
παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

⒈ Ανάπτυξη της επιχείρησής με:

➚ Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία
➚ Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για τη λήψη της προκαταβολής της

επιχορήγησης
σε συνδυασμό με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο στήριξης όπου πραγμα-
τοποιείται διαχείριση των ταμειακών ροών κατά την υλοποίηση της επέν-
δυσης. Μέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση
για τους πελάτες, προσφέρεται η παρακολούθηση της συνάφειας των
δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα της επένδυσης και επιβεβαιώνε-
ται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των τιμολογίων. 
⒉ Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών για τις εισπράξεις και τις

πληρωμές της επιχείρησης.
3. Εξασφάλιση της επιχείρησης μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών

καλύψεων.
4. Διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για την επιχείρηση μέ-

σω της ένταξής της στο yellowday, την πρωτοποριακή online υπη-
ρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

5. Ενίσχυση της επιχείρησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από την «Εξέλιξη».

Leasing μέσω… Ευρώπης 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στη
σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη συμμετοχή στη νέα Δρά-
ση Leasing της ΕΤΕπ, συνολικού ύψους 400 εκατ.
ευρώ.

Η αρχική αυτή συμφωνία ύψους 25 εκατ. ευρώ δί-
νει τη δυνατότητα στην Τράπεζα, μέσω της θυγα-
τρικής της «Πειραιώς Leasing», να παρέχει χρημα-
τοδοτικές μισθώσεις για εξοπλισμό και εγκαταστά-
σεις, με ευνοϊκούς όρους, σε μικρομεσαίες και με-
σαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται σχεδόν σε όλους τους τομείς της οι-
κονομίας. 

Η Πειραιώς Leasing, πρώτη εταιρεία του κλάδου,
χρηματοδοτεί μέσω Leasing παραγωγικές επενδύ-
σεις για απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού,
εστιάζοντας στην ικανοποίηση αναγκών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολι-
σμό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δίνονται επιπλέ-
ον κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν
αναγκαίες θέσεις εργασίας, μέσω της πρωτοβου-
λίας προώθησης της απασχόλησης των νέων «Jobs
for Youth» της ΕΤΕπ.

Ο ρόλος της «Εξέλιξης» 

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχει-
ρηματικότητας Εξέλιξη, με εξειδικευμένη ομά-
δα στελεχών με πολυετή εμπειρία, μπορεί να
καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα τις επιχει-
ρήσεις στη διαχείριση και παρακολούθηση τό-
σο του επενδυτικού φακέλου, όσο και του επεν-
δυτικού έργου. Ειδικότερα για τις δράσεις «Ψη-
φιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα», η «Εξέλιξη»
προσφέρει, σε συνεργασία με κορυφαία συμ-
βουλευτική εταιρία e-Business, εξειδικευμέ-
νες συμβουλευτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εμπορίου. 

Επιπροσθέτως, για τις επιχειρήσεις που το επεν-
δυτικό τους σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυ-
ξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop), παρέχει την καθοδήγηση που απαι-
τείται ώστε η επένδυσή τους να είναι επιτυχη-
μένη και κερδοφόρα, υποστηρίζοντας τους επι-
χειρηματίες σε όλα τα στάδια της υλοποίησης
και ανάπτυξης του e-shop.



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

αφιέρωμα 

Yγεία - Φάρμακο
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Τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας που
μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, στον παγκόσμιο χάρ-
τη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, για τον Τουρισμό Υγεί-
ας, στην Ελλάδα που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή δια-
κεκριμένων ομιλητών και εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύ-
ρους, στην Κω (23-24 Ιουνίου 2018).
Το συνέδριο που έχει θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυ-
ξη», διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διε-
θνές Κέντρου Τουρισμού Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ινστιτού-
του Ελλήνων Ιατρών. 
Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο,
εμπειρογνώμονες, κυβερνητικοί παράγοντες της Ελλάδας
και άλλων χωρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του
επιχειρηματικού και τουριστικού κλάδου της χώρας μας κ.α. 

Αναπαράσταση του Όρκου του Ιπποκράτη

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική τε-
λετή αναπαράστασης του Όρκου του Ιπποκράτη, στο Ασκλη-
πιείο, στην οποία θα συμμετάσχουν γιατροί από όλο τον κό-
σμο που έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ο Τουρισμός
Υγείας, αποτελεί μια εξαιρετικά κερδοφόρα βιομηχανία, με
30 εκατομμύρια χρήστες των υπηρεσιών υγείας και ετήσιο
τζίρο άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα η
νέα Ευρωπαϊκή οδηγία που διευκολύνει τη διακίνηση δια-
συνοριακών ασθενών προβλέποντας την ασφαλιστική τους
κάλυψη, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας που
πρέπει να αξιοποιήσει. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα
σήμερα κατέχει μόλις το 3% του ιατρικού τουρισμού πα-
γκοσμίως,- όταν η Τουρκία, η Πολωνία και η Τσεχία κατέχουν
το 13% και το Βέλγιο το 8%-, παρά το γεγονός ότι υπερτε-
ρεί σε πολλές παραμέτρους.
Τις εργασίες του συνεδρίου, άνοιξε ο Γιώργος Πατούλης,
Πρόεδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, ΕΛΙΤΟΥΡ,I.Η.T.C. ,ο οποίος παρου-
σίασε την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρι-
σμού υγείας της Ελλάδας.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, από όλο τον κόσμο,

άνοιξε τις εργασίες του, το 2ο Διεθνές Συνέδριο, 

για τον Τουρισμό Υγείας, της Ελλάδας που διοργανώνεται, 

υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, στην Κω.

Γ. Πατούλης:  «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να γίνει

η Ελλάδα, ως αρχαία Μέκκα της Ιατρικής,

η σύγχρονη νησίδα ταξιδιωτικής υγείας

και να ανοίξει και πάλι το παράθυρο

ιατρικής γνώσης στον κόσμο»

Ειδικότερα, στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως
στην Ελλάδα της ύφεσης ο Τουρισμός υγείας είναι μία χρυ-
σή ευκαιρία διεύρυνσης των αναπτυξιακών προοπτικών της,
προσελκύοντας επενδύσεις με στόχο τη δημιουργική επα-
νεκκίνηση της χώρας αλλά και την ενδυνάμωση των τοπι-
κών οικονομιών. 
«Οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε για να υλοποιήσουμε
μαζί ένα όραμα. Να γίνει η Ελλάδα ως αρχαία Μέκκα της Ια-
τρικής, η σύγχρονη νησίδα Ταξιδιωτικής Υγείας, να ανοίξει
και πάλι το παράθυρο Ιατρικής Γνώσης στον κόσμο και να
ενταχθεί στον Παγκόσμιο Χάρτη Τουρισμού Υγείας» σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά.
Επικαλούμενος το ισχυρό brand name του πατέρα της Ια-
τρικής, Ιπποκράτη, επισήμανε ότι αποτελεί ιστορική ευθύνη
του επιστημονικού προσωπικού της χώρας σε συνεργασία με
την Αυτοδιοίκηση και εκπροσώπους του επιχειρείν να ερ-
γαστούν με στόχο να κεφαλαιοποιηθεί η ιστορική μας κλη-
ρονομιά αλλά και η σημαντική επιστημονική παρακαταθήκη
των προγόνων μας.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός
εθνικού σχεδίου δράσης για τη συστηματική προώθηση της
Ελλάδας στο εξωτερικό ως προορισμού για ιατρικό τουρι-
σμό, κάτι που ήδη έχουν θέσει σε ισχύ ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών (ΙΣΑ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕ-
ΔΕ) .Το σχέδιο περιλαμβάνει διοργάνωση διημερίδων και
συνεδρίων σε μεγάλες πόλεις με παρουσία της Ομογένειας,
που στόχο έχουν την ενημέρωση αναφορικά με τις προο-
πτικές του τουρισμού υγείας και επαφές με σημαντικούς πα-
ράγοντες του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου με σκο-
πό την προσέλκυση επενδυτών. Ωστόσο επισήμανε ότι η κυ-
βέρνηση οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα του
Τουρισμού Υγείας καθώς αγκυλώσεις όπως οι καθυστερή-
σεις στην αναγνώριση-πιστοποίηση των ιαματικών πηγών, η
ανεπάρκεια νομοθεσίας και η έλλειψη εξειδικευμένης στρα-
τηγικής μάρκετινγκ και προβολής άφησαν, όπως ανέφερε,
σημαντικές ευκαιρίες να χαθούν τα χρόνια που πέρασαν. 

«Ας είναι λοιπόν το νησί του Ιπποκράτη που μας φιλοξενεί σή-
μερα, η αφετηρία για τη μεγιστοποίηση των συνεργασιών και
το εφαλτήριο για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» τόνισε.
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Ξεκινούν την λειτουργία
τους οι Μονάδες 
του Εθνικού Δικτύου 
Ιατρικής Ακριβείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το συμφωνητικό σύμπραξης για την δημιουργία του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με εστίαση στην Ογκολογία υπέ-
γραψαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε συνάντηση στον Τομέα
Έρευνας και Καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ. 
Η δράση του Εθνικού Δικτύου θα αφορά την έρευνα και τις
εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες με απώτερο στόχο την
στοχευμένη θεραπεία ασθενών με νέες προσεγγίσεις. Αυτό θα
επιτευχθεί με θεραπείες βασισμένες σε περισσότερους βιο-
δείκτες ώστε να γίνεται πιο ακριβής η διάγνωση και πιο αξιό-
πιστος ο καθορισμός της πρόγνωσης της νόσου.
Επιπλέον, το Δίκτυο προβλέπει την δημιουργία εξειδικευμέ-
νων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης, διαπιστευ-
μένων βιοτραπεζών, και την διαμόρφωση ειδικής υπολογιστι-
κής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων βιοϊα-
τρικών δεδομένων. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια
εθνική βάση δεδομένων πολύτιμη για μελλοντική ερευνητική
και κλινική αξιοποίηση στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι
συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς. 
Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4
εκ. € και διετή διάρκεια υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρι-
κής Ακριβείας στην Ογκολογία ξεκινάει την λειτουργία του με
τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) - δύο στην Αθήνα,
μία στην Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Η δράση του Δικτύ-
ου επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με την συνεργασία ογκο-
λογικών κλινικών από όλη την χώρα. 
Με την ίδρυση του Δικτύου η Ελλάδα συμβαδίζει με τις προηγ-
μένες ιατρικά χώρες ανταποκρινόμενη στις υψηλές προδια-
γραφές της Ιατρικής του μέλλοντος και συμπράττει ισότιμα σε
διεθνείς συνεργασίες. 
Στη συνάντηση ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των άμεσων δρά-
σεων του Δικτύου που αφορούν: 
α) την προτυποποίηση, τους πρώτους έξι μήνες, των διαδικα-

σιών συλλογής και επεξεργασίας δειγμάτων 
β) δύο πιλοτικές δράσεις αναφορικά με τον καρκίνο του πνεύ-

μονα και τα λεμφώματα 
γ) την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δι-

κτύου μέσω ιστοσελίδας
δ) την εδραίωση συνεργασιών με αντίστοιχα Δίκτυα του εξω-

τερικού
Άμεσος σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, οι κλινικές εφαρμογές
της Εξατομικευμένης Ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους
τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμπραξης ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης
δήλωσε τα εξής: 
«Με την σύμπραξη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και

ογκολογικών κλινικών τοποθετούμε την Ελλάδα ανάμεσα στις
πρωτοπόρες χώρες που διαμορφώνουν και υλοποιούν την Ια-
τρική Ακριβείας. Στόχος μας είναι η αξιόπιστη, έγκαιρη διά-
γνωση και η αποτελεσματική στοχευμένη θεραπεία με ριζική
μείωση τόσο του κόστους όσο και της καταπόνησης των ασθε-
νών από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η πρωτοβουλία αυτή πη-
γάζει από το αίσθημα της προσφοράς προς την κοινωνία και
υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με απώτε-
ρο σκοπό την μείωση του κόστους της εξέτασης μοριακής ανά-
λυσης ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της από το Δημόσιο Σύ-
στημα Υγείας.» 
Την σύμπραξη υπέγραψαν παρουσία του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και της Γενικής
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου,
οι επικεφαλής των τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας: 
• ο συντονιστής του Εθνικού Δικτύου, επιστημονικός υπεύθυ-

νος της ΜΙΑ Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Κώστας Σταματό-
πουλος,

• οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΜΙΑ Αττικής Δημήτρης Θά-
νος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γε-
νετικής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών
“Αλέξανδρος Φλέμιγκ” και Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής
και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,

• ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Κρήτης Νεκτάριος Τα-
βερναράκης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνο-
λογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

καθώς και:
• ο επιστημονικός υπεύθυνος των Βιοτραπεζών του Δικτύου

Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής-Διευθυντής Α’ Εργαστη-
ρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

• ο επιστημονικός υπεύθυνος της Βιοπληροφορικής του Δι-
κτύου Ιωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» 

Κατά την συνάντηση υπογραφής της σύμπραξης παραβρέθη-
καν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Ελευθέριος Θη-
ραίος, η Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ-
ΣΥ) Χρυσούλα Νικολάου, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολό-
γων-Παθολόγων Ιωάννης Μπουκοβίνας και το μέλος της Σο-
φία Αγγελάκη, ο Πρόεδρος της Αιματολογικής Εταιρείας Πα-
ναγιώτης Παναγιωτίδης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής
στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ Όθωνας Ηλιόπουλος και ο
Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλειος Γεωργούλιας. 
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Η ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία 
συνεχίζει 
και επενδύει παρά 
το δυσμενές περιβάλλον

Ο
καταιγισμός μέτρων και ρυθμίσεων επί σειρά ετών στο

πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής δεν μετέβαλε τον

σταθερό προσανατολισμό της ελληνικής φαρμακο-

βιομηχανίας στην κατεύθυνση της υγιούς επιχειρηματικότη-

τας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Αναμφίβολα, η αγορά του φαρμάκου έχριζε διαρθρωτικών με-

ταρρυθμίσεων και εξορθολογισμού των υπέρογκων δαπανών αλ-

λά το μίγμα των πολιτικών που ακολουθήθηκε ήταν μονομερές

και εστίαζε μόνο στον λογιστικό περιορισμό της φαρμακευτι-

κής δαπάνης. 

Αυτό έγινε κυρίως με μέτρα προς την πλευρά της προσφοράς

όπως οι βίαιες συνεχείς μειώσεις τιμών και οι υπερβολικές υπο-

χρεωτικές εκπτώσεις (rebate) και επιστροφές από τη βιομηχα-

νία στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία (clawback). Παράλληλα,

οι τόσο απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εξα-

σφαλίζουν τη βιώσιμη συγκράτηση του κόστους μέσω του εξορ-

θολογισμού της συνταγογράφησης, της χρήσης και της ασφα-

λιστικής αποζημίωσης των φαρμάκων σημειώνουν, ακόμη και

σήμερα, σημαντική καθυστέρηση.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι τεράστιες μειώσεις τιμών και

τα πρωτοφανή και ολοένα αυξανόμενα ποσά που επιστρέφονται

στο δημόσιο από την φαρμακοβιομηχανία ανακόπτουν κάθε

επενδυτικό πλάνο, ενώ θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μιας

σειράς καταξιωμένων ποιοτικών και οικονομικών φαρμάκων που

παράγονται από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. 

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επισημαίνει σταθερά τα τε-

λευταία χρόνια, τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που γεν-

νά το σύστημα τιμολόγησης που παραδόξως φέρνει δραματι-

κές μειώσεις τιμών για τα φάρμακα της ελληνικής παραγωγής

και τα παλιά καταξιωμένα και οικονομικά φάρμακα γενικότε-

ρα, ακριβώς τη στιγμή που αυτά είναι απαραίτητο όσο ποτέ να

υπάρχουν στο σύστημα, λόγω της δυνατότητάς τους να παρά-

γουν εξοικονομήσεις υποκαθιστώντας ακριβότερες θεραπείες. 

Η αδυναμία κυκλοφορίας στην αγορά των φαρμάκων αυτών

και η υποκατάσταση τους με νεότερες ακριβότερες θεραπείες

οδηγούν εν τέλει στην συστηματική υπέρβαση της φαρμακευ-

τικής δαπάνης και στην αύξηση του clawback για τη φαρμα-

κοβιομηχανία.

Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον η ελληνική παραγωγική φαρ-

μακοβιομηχανία, έχει αναλάβει ευθύνες που δεν της αναλο-

γούν. Τα γενόσημα φάρμακα που αποτελούν και το βασικό αντι-

κείμενο των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών όχι μόνο εξακο-

λουθούν να δέχονται δυσανάλογη πίεση στις τιμές τους αλλά

στη συνέχεια υποβάλλονται και σε εξωφρενικά clawback πα-

ρά το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν αυξάνουν τη δαπά-

νη αφού από τη φύση τους παράγουν εξοικονομήσεις αντικα-

θιστώντας ακριβότερα φάρμακα με θεραπευτικά ισοδύναμο

τρόπο.

Η προσέγγιση που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στη φαρ-

μακευτική πολιτική, έχει οδηγήσει το ελληνικό φάρμακο σε

απαξίωση στην εγχώρια αγορά την ίδια στιγμή που διεθνώς

αποτελεί ένα πολύ δυνατό brand name. Ενώ λοιπόν η ποιότη-

τα των ελληνικών φαρμάκων αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο,

η χώρα μας εξακολουθεί να είναι «πρωταθλήτρια» στην χρή-

ση εισαγόμενων ακριβών φαρμάκων και ταυτόχρονα ουραγός

στην χρήση γενοσήμων φαρμάκων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 

Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες σημειώνουν σημαντική

εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 85 χώρες, ενώ

πρόσφατα άνοιξε η δυνατότητα πρόσβασης σε κορυφαίες φαρ-

μακευτικές αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ. 

Η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην ελληνική οικονο-

μία και κοινωνία είναι σημαντική. Η ελληνική παραγωγή φαρ-

μάκου τονώνει την εθνική οικονομία και το ΑΕΠ μέσω της ενί-

σχυσης της απασχόλησης, της αξιοποίησης του επιστημονικού

δυναμικού της χώρας, της επένδυσης σε δραστηριότητες έρευ-

νας, της ανάπτυξης και κατοχύρωσης τεχνογνωσίας, των εξα-

γωγών, των φορολογικών εσόδων και γενικότερα της παραγω-

γής προστιθέμενης αξίας που μένει στη χώρα και επανεπεν-

δύεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδεικνύουν την ελληνική

φαρμακοβιομηχανία σε απαραίτητο συστατικό στοιχείο για το

εθνικό σύστημα υγείας, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη

και οικονομικά προσιτή φαρμακευτική περίθαλψη των πολι-

τών. Παράλληλα, αποτελεί και έναν από του βασικούς ανα-

πτυξιακούς κλάδους της εθνικής οικονομίας σε μια περίοδο

που η ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη επιλογή για την οριστική

έξοδο από τον υφεσιακό κύκλο της τελευταίας δεκαετίας.

Θ.Τρύφων
Πρόεδρος ΠΕΦ





Οι Άνθρωποι μας

✔

✔

✔

✔

✔

Περιβάλλον & Οικονομία

Κοινωνία & Εργαζόμενοι

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

«Εγώ» «Εμείς»



Εδώ και 127 χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική χαράσσει μια επιτυχημένη διαδρομή, που την
έχει αναδείξει σε ηγέτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, καταστώντας το όνομά της συ-
νώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα. 

Σήμερα, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να πρωτοστατεί στις οικονομικές εξελίξεις, επιτυγχά-
νοντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και εντυπωσιακά παραγωγικά αποτελέσματα. Με συνο-
λικό μερίδιο αγοράς 17,4% (α’ τρίμηνο 2018), 23,9% στον Κλάδο Ζωής και 11,9% στους Γενι-
κούς Κλάδους, η Εθνική Ασφαλιστική ισχυροποιεί και εδραιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο
στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Παράλληλα, κατάφερε να διατηρήσει τα εντυ-
πωσιακά της κέρδη σταθερά το α’ τρίμηνο του 2018, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε
€18,6 εκ. (α’ τρίμηνο 2017 €18,7 εκ.), ενώ η συνολική παραγωγή της για την ίδια περίοδο, ανήλ-
θε σε €174,0 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% έναντι του 2017.

Γιάννης Σηφάκης

Διευθυντής
Bancassurance,

Marketing,
Διαφήμισης &

Λοιπών Συνεργασιών 

Με οδηγούς διαχρονικές αξίες που ακολουθεί από το ξεκί-
νημά της, όπως αξιοπιστία, ήθος, εμπιστοσύνη, ουσιαστικό εν-
διαφέρον για τους ασφαλισμένους της, η Εθνική Ασφαλιστι-
κή προσφέρει καινοτόμα προγράμματα και κορυφαίες υπη-
ρεσίες, τις οποίες διαρκώς βελτιώνει και εκσυγχρονίζει, ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.

Η δυναμική παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτυπώνε-
ται στα βραβεία που αποσπά, με πιο πρόσφατη διάκριση αυ-
τή του 1ου Βραβείου Καλύτερης Φήμης στο πλαίσιο της έρευ-
νας των Famous Brands. Ενδεικτικά μερικές από τις σημαντι-
κές διακρίσεις μέσα στο 2018 αποτελούν το Gold Award για
την εφαρμογή καταπολέμησης ασφαλιστικής απάτης SAS Fraud
Framework for Insurance και το Silver Award για την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα ETHNIKI FORCE στα IMPACT BITE
Awards, καθώς και η βράβευση στα Sales Excellence Awards
2018 με Silver Award για την πρωτοποριακή προωθητική ενέρ-
γεια «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας». 

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και διάθεση ανταπόδοσης στο κοι-

νωνικό σύνολο, η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει έμπρακτα
το κοινωνικό της πρόσωπο, μέσα από συμμετοχή σε δράσεις
υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προστασίας
του περιβάλλοντος, ενίσχυσης του πολιτισμού και του αθλη-
τισμού. Την περσινή χρονιά, πραγματοποίησε περισσότερες
από 50 σχετικές δράσεις, έργο για το οποίο διακρίθηκε στα
«Hellenic Responsible Business Awards 2018» αποσπώντας
το τρίτο βραβείο Bronze, καθώς και το βραβείο Salus Index
για την προσφορά της στον χώρο της υγείας. Συνεχίζοντας τη
δράση κοινωνικής προσφοράς για το 2018, ανέλαβε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά το ρόλο του μεγάλου χορηγού στο 2ο No
Finish Line Athens, ενώ κατέκτησε την πρώτη θέση με το αν-
θρώπινο δυναμικό της να καταγράφει συνολικά 4.353 χιλιόμε-
τρα, στηρίζοντας έτσι στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», από την
οποία απέσπασε τιμητική διάκριση τον Φεβρουάριο του 2018
για την προσφορά της.

Η Εθνική Ασφαλιστική δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με
τους πάνω από 1.000.000 ανθρώπους που την εμπιστεύονται,
περνώντας την αξία της ασφάλισης από γενιά σε γενιά.



Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 
2017-2018 

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την πα-
ραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, εν-
σωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιου-
νίου του 2018. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49
ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρω-
σαν το 93,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις
ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφα-
λίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους
2017. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 19 δρα-
στηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45
στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρ-
μογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονι-
κού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη
σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμ-
μένων ασφαλίστρων του χρονικού διαστήματος
Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2018 των ανωτέρω επι-
χειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου
για το 2017 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν
τα παρακάτω: 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτε-
λέσματα της έρευνας παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και
Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2018 κα-
θώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του
2017. 

Η μεταβολή της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών για το
ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύ-
πτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκω-
τούς ελεγκτές. 
Τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2017, οι ασφαλίσεις Ζωής αύξησαν
την παραγωγή τους για τρίτο συνεχόμενο μήνα,
αυτή την φορά κατά 9,9%. Ομοίως, οι ασφαλίσεις
κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+0,4%) για
έκτο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή
ασφαλίστρων μηνός Ιουνίου αυξήθηκε κατά
4,8%, έναντι του Ιουνίου του 2017. 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 34 100
Fax: 210 33 34 149
e-mail: www.eaee.gr
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Η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για

τα υπογόνιμα ζευγάρια από όλο τον κόσμο.

Αν για τη χώρα ο Τουρισμός αποτελεί τη “ βαριά της

βιομηχανία¨“, για τον τουρισμό υγείας η υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή αποτελεί το πιο επιτυχημένο “εξαγώγιμο

προιόν“.

Αυτό εμείς το παρακολουθούμε να αποδεικνύεται εδώ και

αρκετά χρόνια.

Η Κλινική μας,η «Γένεσις Αθηνών» είναι μία ιδιωτική κλινική

που λειτουργεί από το 2004 και παράγει έργο σε κάθε τομέα

της με προέχοντα εκείνον της Υποβοηθούμενης

Αναπαραγωγής.Οι επιτυχίες μας και οι παγκόσμιες

επιστημονικές πρωτιές μας έχουν κάνει το γύρο του κόσμου

και ως εκ τούτου συμπεριληφθήκαμε στην παγκόσμια ιστορία

του IVF. Eνδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2004 γεννήθηκε το

πρώτο παιδί στον κόσμο με βιοψία βλαστοκύστεων,

απαλλαγμένο από μεσογειακή αναιμία. Είχαμε τις πρώτες

στον κόσμο γεννήσεις παιδιών απαλλαγμένων από τη νόσο

Cadasil το 2006, τη συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων το

2006, το σύνδρομο γναθοπροσωπικής δυσόστωσης FSHD το

2007. Η παρουσία μας αυτή στις εξελίξεις της επιστήμης μας

έχει καθιερώσει στον χώρο με αποτέλεσμα να μας ζητείται

διαρκώς να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση μας με τη

συμμετοχή μας σε παγκόσμια συνέδρια. Ενδεικτικό είναι ότι

πρόσφατα ο κος Πάντος προσκλήθηκε να είναι ομιλητής στο

«The Fourth Annual International Reproductive, Genetic &

Biotechnology Conference on October 12, 2018 in Riga,

Latvia» ( https :// ivfrigastemcells. lv / en / news / news /

n /3 rd - annual - reproductive - gene tic- and - biotech-

nology - conference/) προκειμένου να μιλήσει για το πώς

συνέδραμε να σωθεί ένα παιδάκι που έπασχε από χρονία

κοκκιωματώδη νόσο, με τη μέθοδο του προεμφυτευτικού

γενετικού ελέγχου και ήταν η 1η παγκόσμια αναφορά το

2005. Οι επιστημονικές αυτές επιτυχίες μας όπως ήταν

αναμενόμενο προσέλκυσαν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον

με αποτέλεσμα το 2011 να υπάρχει εκτενής κάλυψη από το

ειδησιογραφικό πρακτορείο CNN για ένα ζευγάρι έξω από

το Μεσολόγγι που και οι δυο γονείς ήταν φορείς σπάνιας

κληρονομικής νόσου των οφθαλμών και κατάφεραν με τη

βοήθεια της Προεμφυτετικής Γενετικής Διάγνωσης να

αποκτήσουν ένα υγιέστατο παιδάκι, απαλλαγμένο από τη

νόσο. (http://edition.cnn.com/video/#/video/internation-

al/2011/01/31/wv.embryo.euro.switch.bk.d.cnn). Ιδιαίτερη

στιγμή αποτέλεσε για μας και μια από τις σπάνιες περιπτώσεις

παρένθετης μητρότητας. Γιαγιά 67 ετών γέννησε το εγγονάκι

της, χαρίζοντας την ελπίδα και τη χαρά στην κόρη της η οποία

λόγω καρκίνου δεν μπορούσε η ίδια να κυοφορήσει. Την

επιστημονική μας αυτή επιτυχία την αγκάλιασε η ελληνική

κοινωνία και η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου προκαλώντας

συγκίνηση και θαυμασμό για τον αλτρουισμό και την

αυταπάρνηση της γιαγιάς-μάνας.

Πριν δυο χρόνια μια νέα τεχνική τo PRP βρίσκετε

ακόμα σε ερευνητικό στάδιο και που "φέρνει πίσω το

βιολογικό ρολόι "των εμμηνοπαυσιακών και

προεμμηνοπαυσιακών γυναικών επαναφέροντας την

περίοδό τους έκανε ως είδηση και αυτή τον γύρο

του κόσμου.

Ακόμα δημιουργήσαμε ένα e-learning πρόγραμμα

εκπαίδευσης στην εξωσωματική γονιμοποίηση σε

συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την Ελληνική Εταιρεία

Αναπαραγωγικής Ιατρικής μέσω του οποίου

εκπαιδεύονται Έλληνες εργαζόμενοι στο χώρο της

Υγείας. Για πρώτη φορά τέτοιο προγράμματα

εξάγονται εκτός συνόρων προκειμένου να

εκπαιδεύονται και ξένοι ιατροί. Η επιχειρηματικότητα

συναντά την γνώση και η Ελλάδα πρωτοστατεί σε

αυτό.

Αυτές είναι μερικές από τις επιτυχίες που μας

καθιέρωσαν στη συνείσηση του διεθνούς κοινού.

Μπορεί ο βασικός στόχος της κλινικής μας να είναι

να μεταφέρουμε την επιστημονική γνώση,την

καινοτομία και τα αποτελέσματα των ερευνών μας

από την θεωρία στην καθημερινή πρακτική όμως δεν

ξεχνάμε και τις ευρύτερες προσπάθειες που πρέπει

να “καταβάλλουμε “ και για τη χώρα μας που περνά

μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Συστρατευτήκαμε μαζί με άλλους γιατρούς και

προβήκαμε σε μία εκστρατεία αφύπνισης της

πολύτιμης“ ομογένειας ακολουθώντας τον Πρόεδρο

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κο Πατούλη, στη Νέα

Υόρκη, το Σικάγο, τη Μελβούρνη, το Λος Άντζελες

όπου ενημερώνουμε τους Έλληνες της ομογένειας

για το επιστημονικό έργο που παράγουμε στη χώρα

μας και πώς αυτό μας οδήγησε να είμαστε

πρωτοπόροι και στον ιατρικό τουρισμό. Για εμάς ο

ιατρικός Τουρισμός έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά

χρόνια .Οι άνθρωποι ταξιδεύουν από 60 χώρες της

Υφηλίου για να μας βρουν.Ανάμεσα τους επώνυμοι

καλλιτέχνες,διάσημοι ηθοποιοί πραγματικοί

πρεσβευτές και αυτοί της υπεροχής της Ελλάδας

στον τομέα της υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Μέσα από τις οραματικές τοποθετήσεις του κο Πα-

τούλη και την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Τουρι-

σμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων

Ιατρών και στα οποία εμείς συμμετέχουμε, δια-συν-

δέουμε τους Έλληνες γιατρούς ανά τον κόσμο προς

όφελος των ασθενών αλλά και των νέων γιατρών

μας. 





Η Boehringer Ingelheim είναι μια εταιρεία που
πρόσφατα ανακηρύχτηκε ως μια από τις 100 πιο
καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο. Στην Ελλάδα
κλείνει πάνω από μισό αιώνα ζωής, ενώ πρό-
σφατα ξεπέρασε τα 40 χρόνια από την ίδρυση
του εργοστασίου στο Κορωπί. 
Η Boehringer Ingelheim στην Ελλάδα, είναι σή-
μερα ένας τετραπλός ηγέτης: Ανήκει στις 10 με-
γαλύτερες εταιρείες του φαρμακευτικού κλά-
δου, απασχολεί 450 εργαζόμενους, παράγει
στην Ελλάδα, και συνεχίζει να ανήκει στις φαρ-
μακευτικές εταιρείες που ανακαλύπτουν και δια-
θέτουν καινοτόμα φάρμακα και στον Έλληνα

ασθενή. Και φυσικά ανήκει στους εξαγωγικούς γίγαντες της χώρας μας αποτελώντας το 1% των εξαγωγών ανε-
ξαρτήτως κλάδου. Σήμερα, περίπου ένα στα 4 φάρμακα που εξάγονται από την Ελλάδα, προέρχονται από το ερ-
γοστάσιο της Boehringer στο Κορωπί. 
Η παραγωγική της μονάδα έχει έκταση 51.134 τμ, , στην οποία παράγονται 45 εκατομμύρια συσκευασίες φαρ-
μάκων ετησίως (645 Κωδικοί). Απασχολεί 170 εργαζόμενους, (αποτελώντας 37,7% του συνόλου των 450 συνο-
λικά εργαζομένων που απασχολούνται στην εταιρεία) οι περισσότεροι από τους οποίους είναι υψηλού γνωστι-
κού επιπέδου. Το εργοστάσιο αποτελεί εξαγωγικό κέντρο για 68 χώρες παγκοσμίως. 

Η εταιρεία καταδεικνύει την αειφόρο ανάπτυξη της στη χώρα μέσα από τις συνεχείς επενδύσεις της οι οποίες δεν
σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μέσα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του ελληνικού στελεχιακού δυ-
ναμικού, η εταιρεία αποφάσισε την άμεση υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 40 εκατομμυρίων Ευρώ
στην Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων θα αφορά και στο 70% της παγκόσμιας παραγωγής για τα καινοτόμα φάρμα-
κα που προορίζονται για τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη,. Η επένδυση αυτή αναμένεται να αυξήσει τις θέ-
σεις εργασίας στο εργοστάσιο από 170 σε 220, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στην ελαχιστοποίηση της
διαφυγής πολύτιμου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό. Εν μέσω της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας την τε-
λευταία δεκαετία, η Boehringer Ingelheim Ελλάς επένδυσε συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ, και κα-
τάφερε να μετατρέψει το εργοστάσιο της στο Κορωπί από κέντρο παραγωγής ιστορικών προϊόντων, σε κέντρο
παραγωγής και εξαγωγών στρατηγικών για την εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων.

Συμφώνα με το επιχειρησιακό πλάνο της επένδυσης ο συνολικός όγκος παραγωγής των αντιδιαβητικών φαρ-
μάκων θα ανέλθει από 3 εκ. συσκευασίες στις 24,66 εκ. μέχρι το 2021, ενώ η συνολική παραγωγή του εργο-
στασίου θα ανέλθει από τα 49,09 εκ. στα 70,11 εκ. συσκευασίες. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μεταβληθεί ο συνο-
λικός όγκων των εξαγωγών της Ελλάδας, ο όγκος των εξαγωγών της εταιρείας μέχρι το 2021 θα αποτελέσει το
2,5% των εξαγωγών της χώρας μας ανεξαρτήτως κλάδου.

Αναπτύσσουμε, επενδύουμε , στηρίζουμε.
Το επενδυτικό προφίλ της Boehringer Ingelheim στην Ελλάδα
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δράσεις ΚΕΕ

Μ
νημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και προώ-
θηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
υπέγραψαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας δια του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Μί-

χαλου και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσε-
ων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
δια του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ κ. Γιάννη Μπράχου,
στις 11 Μαΐου. 
Στόχος της συμφωνίας, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και
του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, είναι ο από κοινού σχε-
διασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων στήριξης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης
και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο:

Στόχοι Μνημονίου - Αντικείμενο Συνεργασίας
Η ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και η ΚΕΕ δεσμεύονται να συνεργάζονται συ-
στηματικά, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ανάληψης κοινών
δράσεων και πρωτοβουλιών, με σκοπό τον συντονισμό των δρα-
στηριοτήτων τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνι-
κής οικονομίας.
Προς τον σκοπό επίτευξης των στόχων του μνημονίου, τα μέρη
συμφωνούν στην από κοινού επιδίωξη των παρακάτω ενεργειών,
οι οποίες δύναται να προσδιοριστούν περαιτέρω (εξειδίκευση δια-
δικασιών, μεθόδων και παραδοτέων ανά πεδίο προτεραιότητας) με
την προσθήκη παραρτήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, του
παρόντος.
Πιο συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στους

παρακάτω τομείς:

1. Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στό-
χο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσε-
ων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα: 

➚ Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων
απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιο-
ποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επα-
φών της ΚΕΕ για την υλοποίηση Δράσεων Οικονομικής Δι-
πλωματίας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, κλπ). 

➚ Επιμόρφωση / ενημέρωση κάθε νέας σειράς υπαλλήλων, που
πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, καθώς και των
υπαλλήλων που υπηρετούν, ή πρόκειται να υπηρετήσουν
Γραφεία ΟΕΥ, για τους στόχους, τις δυνατότητες και τα προ-
βλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές του εξωτερι-
κού. 

➚ Η ΚΕΕ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των αιτημάτων των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων –μέσω των Επιμελητηρίων - μελών
της, την ομαδοποίηση τους και τη σχετική ενημέρωση της
Γραμματείας ΓΓ ΔΟΣ, για αμεσότερη αντιμετώπιση των ζη-
τημάτων που απασχολούν τους Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά
και αξιολόγησή τους για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς
το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς αγορές. 

2. Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την εξα-
γωγική δραστηριότητα σε αγορές - στόχους, β) για το συντονι-
σμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων
εξωστρέφειας και επιχειρηματικών αποστολών, γ) για διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική
δραστηριότητα.

3. Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοι-
βαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ,
για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού
συστήματος ΚΕΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξω-
τερικών.

4. Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγ-
χρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα Ευρω-
παϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων ή / και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ενί-
σχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και της ΚΕΕ
για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη μηχανισμών και
την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξω-
στρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιο-
ποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες αλλά και διερευ-
νώντας νέες. 

5. Διερεύνηση από πλευράς ΓΓ ΔΟΣ της δυνατότητας χρηματο-
δοτικής υποστήριξης για τη συνδιοργάνωση έκθεσης Ελλήνων
Εξαγωγέων με προσκεκλημένους εισαγωγείς / αγοραστές από
τις διεθνείς αγορές (hosted buyers).

Εκπροσώπηση
Η ΚΕΕ και η ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ ορίζουν εκπροσώπους τους
για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος και την παρακολού-
θηση της πορείας του.
Ως εκπρόσωποι από την πλευρά της ΚΕΕ ορίζονται:
❚ Ο Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΕ, κ. Παύλος Ραβάνης,
❚ Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Διοικητι-
κής Επιτροπής ΚΕΕ, κ. Στ. Γεωργιάδης, και
❚ Ο Διευθυντής ΚΕΕ, κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος.
Ως εκπρόσωποι από την πλευρά της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ ορίζονται: 

❚ Εκπρόσωπος του Γραφείου ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ
❚ Εκπρόσωποι Β1 & Β8 Διευθύνσεων
❚ Εκπρόσωπος από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και ΑΣ, κ. Γιάν-
νης Μπράχος, τόνισε: «Στο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής δι-
πλωματίας, ο ρόλος των θεσμικών φορέων, συνδέσμων εξαγωγέ-
ων, παραγωγικών φορέων και άλλων, εν προκειμένω της ΚΕΕ, εί-
ναι σημαντικός για την υλοποίηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης των
ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις προοπτικές διείσδυ-
σης στις ξένες αγορές. Πρόταση και επιδίωξή μας είναι οι στο-
χευμένες και οργανωμένες συνέργειες, η συστηματοποίηση της
συνεργασίας μας, η ενεργός εμπλοκή στην διαμόρφωση και διορ-
γάνωση δράσεων εξωστρέφειας στις ξένες αγορές-στόχους, κατά
τρόπο που να επιφέρει προστιθέμενη αξία για την ελληνική επι-
χειρηματικότητα».

Μνημόνιο 
Συνεργασίας της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητήριων 
με το Υπουργείο Εξωτερικών 





Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ)
είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Ν.1796/1988) που σκοπό έχει να υποστηρίζει την
εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Αντικεί-
μενο του είναι η ασφάλιση των Εξαγωγικών Πιστώσεων και στόχος
του η αποτελεσματική συμβολή στην ανάπτυξη της «Εξωστρέφει-
ας» της Ελληνικής Οικονομίας. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οι-
κονομίας & Ανάπτυξης ενώ δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

Με 170 εκ. ίδια κεφάλαια, ισχυρές αντασφαλιστικές συμβάσεις
και €1,47 δισ. κρατική εγγυοδοσία για κάλυψη πολιτικών κινδύ-
νων, έχει τη δύναμη να επιτελέσει με απόλυτη συνέπεια το έργο
του, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στις Eλληνικές Eξαγωγι-
κές Eπιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ επιχειρήσεις.

Παρέχει, μέσα από απλές διαδικασίες, υψηλής αξίας υπηρεσίες
ασφάλισης μη πληρωμής των εξαγωγικών πιστώσεων, έναντι
εμπορικών αλλά και πολιτικών κινδύνων εξασφαλίζοντας ταυ-
τόχρονα και τη χρηματοδότησή τους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Με τα Προγράμματα Ασφάλισης που διαθέτει, ο Ο.Α.Ε.Π. ασφα-
λίζει τον κίνδυνο μη πληρωμής των εξαγωγικών τιμολογίων ο
οποίος μπορεί να οφείλεται τόσο σε «εμπορικούς» όσο και σε «πο-
λιτικούς» κινδύνους. Η ασφάλιση παρέχεται ακόμη και σε δύσκο-
λες αγορές (Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, Ν. Αμερική, Βαλκάνια κλπ) ενώ
παράλληλα, εξασφαλίζεται η άμεση χρηματοδότηση του Έλληνα
εξαγωγέα, μέσω της προεξόφλησης των ασφαλισμένων τιμολο-
γίων του. 

Λόγω της φύσης και του ρόλου του, απευθύνεται σε κάθε τύπο
εξαγωγικής επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, ακόμη και σε
αυτές που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στις εξαγωγές, σε
οποιοδήποτε κλάδο, παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη σε οποια-
δήποτε χώρα, καλύπτοντας μεμονωμένες φορτώσεις, ακόμα και
μία, με χαμηλά ασφάλιστρα, άμεση εξυπηρέτηση και σεβασμό

στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΠ προσφέρει προγράμματα Βραχυπρόθε-
σμων Εξαγωγικών Πιστώσεων που περιλαμβάνουν τόσο το πρό-
γραμμα Μεμονωμένων Φορτώσεων, όπου ο Εξαγωγέας έχει δι-
καίωμα να επιλέξει ποιους αγοραστές επιθυμεί να ασφαλίσει όσο
και το πρόγραμμα GLOBAL, που αφορά όλες τις φορτώσεις που
πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μέσα στο χρόνο ή για
εξαγωγικούς τζίρους άνω του 1εκ.

Επίσης, ο ΟΑΕΠ προσφέρει το πρόγραμμα Μεσο-μακροπρόθε-
σμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, διάρκειας μεγαλύτερης των δύο
(2) ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» -
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εκτός από τον πρωταρχικό της σκοπό, η ασφάλιση στον ΟΑΕΠ μπο-
ρεί να αποτελέσει και Εργαλείο Άμεσης Χρηματοδότησης. Σε στε-
νή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες, ο Οργανισμός, μέσω του
προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ενισχύει τη ρευστότητα των Εξα-
γωγέων με τη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων τιμολογίων
τους και κατ’ επέκταση συμβάλει στην απελευθέρωση των ανα-
γκαίων κεφαλαίων και πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τις Εξαγωγικές εταιρείες, για την επέκταση τους (νέοι αγορα-
στές, νέες αγορές), μέσω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών
ροών τoυς. 

Τι είναι το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» είναι ένας συνδυασμός ασφάλι-
σης & χρηματοδότησης (προεξόφληση του ασφαλισμένου τιμο-
λογίου) των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξα-
γωγείς στους αγοραστές-πελάτες τους εξωτερικού.

Με το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ο Έλληνας Εξαγωγέας μπο-
ρεί να εξασφαλίσει ανοιχτή γραμμή χρηματοδότησης έως €1εκ., με
χαμηλό επιτόκιο και απλές διαδικασίες, αρκεί να έχει ασφαλισμέ-
να τιμολόγια, ανάλογου ποσού, στον ΟΑΕΠ, έναντι πιστωτικού κιν-
δύνου. 

Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις Ελληνικές
Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Μικρές & Μεσαίες και
προσφέρει:

✔ Άμεση Χρηματοδότηση:
Προεξόφληση του 80% της αξίας των ασφαλισμένων στον
Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων 

✔ Ποσό Χρηματοδότησης:
έως 1.000.000€ (ανακυκλούμενο)

✔ Πίστωση Ασφαλισμένων Τιμολογίων:
από 1 έως 4 μήνες 

✔ Επιτόκιο:
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό (προσυμφωνημένο μετις τράπεζες μέ-
σα από Σύμβαση Πλαίσιο)

✔ Δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την τράπεζα 

Ο Οργανισμός, έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες (Σύμβαση – Πλαί-
σιο) με τις τράπεζες και τηρεί σε αυτές δεσμευμένα κεφάλαια τα
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οποία χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του προγράμμα-
τος. 

Ο Ο.Α.Ε.Π., εκτός από την άμεση χρηματοδότηση μέσω του προ-
γράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», στηρίζει και «έμμεσα» τη χρηματο-
δότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της εκχώρησης του
δικαιώματος αποζημίωσης προς τις Τράπεζες ή τις Εταιρίες Factoring
που τις χρηματοδοτούν, ως εγγύηση (collateral). 

Πλεονεκτήματα για τον Εξαγωγέα – Ασφαλιζόμενο

Τα πλεονεκτήματα που κάνουν τον ΟΑΕΠ να ξεχωρίζει αλλά και τα
οφέλη που προσφέρει στους ασφαλισμένους εξαγωγείς, είναι:

• Η Άμεση Χρηματοδότηση του εξαγωγέα μέσω του προγράμμα-
τος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

• Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια, χωρίς «εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις».

• Η κάλυψη κάθε τύπου εξαγωγικής επιχείρησης, ακόμα και νεοϊ-
δρυθείσας 

• Η Κάλυψη ακόμα και μιας εξαγωγής, ανεξαρτήτως ποσού 

• Το Ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας 

• Το ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο

• Η προστασία του εισοδήματος του μέσω της μείωσης των επι-

σφαλειών

• Κάλυψη ακόμα και πολιτικών κινδύνων

• Κάλυψη σε όλες τις χώρες υψηλού κινδύνου (Β. Αφρική, Μ. Ανα-
τολή, Ν. Αμερική, Βαλκάνια κλπ.) 

• Προστασία του ισολογισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης μέ-
σω της μείωσης των επισφαλειών 

• Εργαλείο διαχείρισης ρίσκου μέσω του ελέγχου, της παρακο-
λούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης που παρέχει στον εξα-
γωγέα ο Ο.Α.Ε.Π., σχετικά με την φερεγγυότητα των αγοραστών

• Σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιζομένων
μέσω της ασφαλούς επέκτασης τους σε νέες αγορές και όρους
πληρωμής

Έχοντας ως γνώμονα την ανάδειξη και κάλυψη των αναγκών των
Εξαγωγικών επιχειρήσεων, ο ΟΑΕΠ παρέχει υψηλής αξίας υπη-
ρεσίες ασφάλισης πιστώσεων με ταυτόχρονη χρηματοδότηση, μέ-
σα από απλές διαδικασίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελ-
λήνων Εξαγωγέων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Στηρίζει με συ-
νέπεια, επάρκεια και αξιοπιστία τους Έλληνες επιχειρηματίες, κα-
θώς όραμά του είναι να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα βελ-
τίωσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Εξαγωγικών Επι-
χειρήσεων και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικο-
νομίας.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΠ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 

Στο κατάστημα της τράπεζας που συνεργάζεστε 
Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΠ www.oaep.gr

Στα τηλέφωνα του ΟΑΕΠ: Αθήνα: 211 9966200 και 210 3310017 • Θεσ/νικη: 2310 548718



K. Μίχαλος: 
Μεγάλες ευκαιρίες 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
στην Ινδία

«
Η Ινδία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον κό-

σμο, με το ΑΕΠ της να παρουσιάζει αδιάλειπτη με-

γέθυνση, της τάξης του 7% ετησίως, τα τελευταία

20 χρόνια» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντί-

νος Μίχαλος στο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας – Ινδίας,

στις 19 Ιουνίου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μίχαλος:

«Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε στην

Ελλάδα την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας,

καθώς και επίλεκτα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας

της χώρας. 

Η συνάντηση αυτή έχει στόχο, μέσα από τη δημιουργία ενός

γόνιμου πεδίου γνωριμίας και επαφής των επιχειρήσεων, να

συμβάλει στην διεύρυνση και την εμβάθυνση της οικονομικής

συνεργασίας της Ελλάδας και της Ινδίας. 

Μιας χώρας, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον

κόσμο, με το ΑΕΠ της να παρουσιάζει αδιάλειπτη μεγέ-

θυνση, της τάξης του 7% ετησίως, τα τελευταία 20 χρόνια. 

Σήμερα είναι η 7η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, σε

απόλυτα νούμερα, ενώ οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της

παραμένουν εξαιρετικά ευοίωνες. 

➚ Κι αυτό γιατί διαθέτει ένα μεγάλο ποσοστό νεανικού πλη-

θυσμού

➚ Συγκεντρώνει υψηλές τραπεζικές καταθέσεις 

➚ Προσελκύει μεγάλο όγκο επενδύσεων 

➚ Έχει έναν τομέα υπηρεσιών, που είναι από τους ταχύτε-

ρα αναπτυσσόμενους στον κόσμο, συμβάλλοντας τα τε-

λευταία χρόνια στο ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό άνω του

50%.

➚ Είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγείς Υπηρεσιών

Πληροφορικής, Λογισμικού και Υπηρεσιών Outsourcing.

➚ Διαθέτει τη μεγαλύτερη στον κόσμο αυτοκινητοβιομη-

χανία και έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα ηλε-

κτρονικού εμπορίου.

➚ Είναι ανάμεσα στα 5 πρώτα μεγαλύτερα κέντρα νεοφυ-

ούς επιχειρηματικότητας, παγκοσμίως. 
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Η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, εισέρχεται στη νέα εποχή με όραμα
τη μετεξέλιξή της σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ενεργειακό οργανισμό, έντονα εξωστρεφή
και αποδοτικό, με στρατηγικές συνέργειες εντός και εκτός συνόρων, με επενδύσεις στην
καινοτομία, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κρίσιμα έργα για την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για τη ΔΕΗ αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας
της και θεμέλιο λίθο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η Επιχείρησή μας αυτοδεσμεύεται σε
υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρο το φάσμα των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Βασική υπεραξία της Επιχείρησης μας ήταν και παραμένει η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και
της αγοράς ενέργειας, και εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν
την ανεκτίμητη εμπιστοσύνη αλλά και στις προσδοκίες που δημιουργούν το μέγεθος και η
ιστορία μας. Στο πλαίσιο αυτό εγγράφεται η επιλογή μας να στηρίζουμε σταθερά τον πολιτισμό
την εκπαίδευση και την έρευνα.
Στηρίζουμε με συγκεκριμένα έργα και πρακτικές το περιβάλλον, την κοινωνία και τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας διαρκώς την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που μας
διαπνέει. 
Επενδύουμε στρατηγικά στην αύξηση της επίδοσής μας πάνω σε συγκρίσιμους δείκτες που
αποτυπώνουν την επενδυτική και οικονομική εξέλιξη της Επιχείρησης, στις πρακτικές
ενίσχυσης του περιβάλλοντος και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Επιδιώκουμε την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, βάσει διεθνών κριτηρίων, που
αποτυπώνουν τις καλές πρακτικές διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας, καθώς και της
επιμόρφωσης των εργαζομένων. Υιοθετήσαμε πρόσφατα έναν σύγχρονο Κανονισμό
Αξιολόγησης Προσωπικού με στόχο να εισαγάγουμε ακόμη πιο αντικειμενικές και
βελτιωμένες διαδικασίες ορθής αξιοποίησης και αποτίμησης της προσφοράς των ανθρώπων
μας. Με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, χωρίς καμία διάκριση. 
Εξελισσόμαστε και υλοποιούμε στρατηγικές επενδύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών
μείωσης ρυπογόνων εκπομπών, καινοτόμων ανανεώσιμων τεχνολογιών και νέων
ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ασκούμε πολιτική κοινωνικής μέριμνας προς όφελος των ευάλωτων ομάδων και
υποστηρίζουμε προγράμματα πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.
Εφαρμόζουμε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών τηλεθέρμανσης, το οποίο συνιστά ένα
πρότυπο σύστημα βιώσιμης διαχείρισης ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση
του κόστους θέρμανσης στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν τα εργοστάσιά μας.
Το πλέγμα της πολιτικής μας για το περιβάλλον συντίθεται από ένα συνδυασμό πρακτικών
για την αποκατάσταση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς μας, για τη μείωση του
παραγωγικού μας αποτυπώματος και για την προστασία των φυσικών πόρων.
Η ΔΕΗ εφαρμόζει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της παραγωγικής της βάσης με την
αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων μονάδων και με την κατασκευή σύγχρονων
υδροηλεκτρικών και θερμικών μονάδων που ενσωματώνουν νέες περιβαλλοντικές
τεχνολογίες.

Στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
επενδύουμε στην κοινωνία 
και στον άνθρωπο, 
προστατεύουμε το περιβάλλον!

ΧΟΡΗΓΙΑ - ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΟΡΗΓΙΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΧΟΡΗΓΙΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΔΕΘ 2017
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➚ Η αξία της λιανικής αγοράς της ανέρχεται σε 600 δις δο-

λάρια, ενώ διαθέτει τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό νοι-

κοκυριών με περιουσία μεγαλύτερη των 100 εκατ. δολα-

ρίων.

Εφόσον οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης διατηρηθούν, η Ιν-

δία έχει τη δυνατότητα να γίνει εντός της επόμενης δεκαε-

τίας η 3η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, σε απόλυτους

αριθμούς. 

Η Ελλάδα και η Ινδία, παρά την απόσταση που τις χωρίζει,

μοιράζονται σχέσεις εγκάρδιες και φιλικές. Είναι δύο χώ-

ρες με ιστορία χιλιετιών. Με βαθιές ρίζες και πανάρχαια

κληρονομιά. Με σπουδαία προσφορά στον παγκόσμιο πο-

λιτισμό. 

Πάνω σε αυτές τις βάσεις, θεωρούμε ότι μπορούν να οικο-

δομηθούν στενότερες, γόνιμες και αμοιβαία επωφελείς επι-

χειρηματικές συνεργασίες. 

Μέχρι στιγμής, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας

και της Ινδίας βρίσκονται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, έχο-

ντας επηρεαστεί και από τις συνθήκες ύφεσης που γνώρισε

η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. 

Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για

τόνωση αυτών των σχέσεων είναι ισχυρό, τόσο σε διακρα-

τικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

Ήδη έχουμε σταθερή παρουσία ινδικών εταιριών στην Ελ-

λάδα, στους τομείς των υποδομών, των φαρμάκων και της

χαλυβουργίας, ενώ ελληνικές εταιρίες δραστηριοποιούνται

στην Ινδία, σε τομείς όπως οι κατασκευές και η πληροφο-

ρική. 

Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ινδία έφθασαν το 2016 τα 62,5

εκατ. ευρώ σε αξία, με κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα το

βαμβάκι, το μάρμαρο και το γρανίτη, τα φύλλα αλουμινίου

κ.ά. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές από την Ινδία ανήλθαν σε 298

εκατ. ευρώ, με κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα τις μηχανές

και συσκευές, ψάρια και μαλακόστρακα, οχήματα, οργανι-

κά χημικά προϊόντα, σπόρους και καρπούς κ.ά. 

Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε το 2016

σε 360 εκατ. ευρώ, με το ισοζύγιο να είναι σαφώς αρνητι-

κό για την Ελλάδα. 

Εξαίρεση αποτελεί ο τουρισμός, όπου παρατηρείται τα τε-

λευταία χρόνια εντεινόμενο ενδιαφέρον του ινδικού κοινού

για την Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η Ινδία θεωρείται μια από

τις κορυφαίες αγορές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως

- τη δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μετά την Κίνα – με

τον αριθμό των Ινδών εξερχόμενων τουριστών να υπολογί-

ζεται στα 50 εκατομμύρια το 2020. 

Οι ελληνικοί προορισμοί έχουν πλέον καταστεί αναγνωρί-

σιμοι στην Ινδία, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης, αλλά και μέσω κινηματογραφικών πα-

ραγωγών. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των Ινδών τουρι-

στών στη χώρα μας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος τα τελευ-

ταία χρόνια, με τις διμερείς τουριστικές ροές να έχουν αυ-

ξηθεί κατά 60%. 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι στον τομέα αυτό, υπάρχουν σημα-

ντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω συνεργασιών

και στοχευμένων προγραμμάτων προβολής. Σημαντική ώθη-

ση δίνει βεβαίως και η πρόσφατη υπογραφή της αεροπορι-

κής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, για τον προγραμ-

ματισμό απευθείας πτήσεων από και προς την Ελλάδα. 

Ευκαιρίες υπάρχουν και στον αγροτοδιατροφικό τομέα, με

δεδομένη την αύξηση της φήμης της ελληνικής κουζίνας

στην Ινδία. Παρά το ότι η Ινδία διαθέτει έναν ιδιαίτερα ανε-

πτυγμένο αγροτικό τομέα, πιστεύουμε ότι μια σειρά από ελ-

ληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα εσπεριδοειδή,

μπορούν να προσεγγίσουν με επιτυχία την αγορά της. 

Η Ελλάδα δίνει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη έμφαση στην ποι-

οτική παραγωγή τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία. Πα-

ράλληλα, έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε τομείς που πα-

ρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον ινδικό πρωτογενή τομέα,

όπως είναι οι υδατοκαλλιέργειες και η ελαιοκαλλιέργεια. 

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετοί ακόμη τομείς οι οποίοι παρέ-

χουν ευκαιρίες για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελ-

λάδας και Ινδίας:

➚ Η ναυτιλία, με έμφαση σε θέματα ανταλλαγής ναυτιλια-

κής τεχνογνωσίας, ναυτικής εκπαίδευσης, ναυπηγοεπι-

σκευαστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης οικονομι-

κών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές. 

➚ Τα φαρμακευτικά, με δεδομένη την ανάπτυξη που πα-

ρουσιάζει στον τομέα αυτό η Ινδία και – αντίστοιχα – την

ανερχόμενη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων.

➚ Η ενέργεια και ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες πηγές, όπου οι

δύο χώρες έχουν αναπτύξει σημαντική εμπειρία και τε-

χνογνωσία

➚ Και βεβαίως ο τομέας της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου η

Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά αξιόλογο δυναμικό νεο-

φυών, καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Έχουμε την πίστη ότι σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχει

ένα λαμπρό πεδίο συνεργασιών, από τις οποίες μπορούν να

προκύψουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη και για τις δύο

πλευρές. 

Εξίσου ισχυρή είναι και η πίστη μας στην ικανότητα των

ελληνικών επιχειρήσεων να αποτελέσουν αξιόπιστους και

χρήσιμους εταίρους. 

Η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα και η υψηλή τεχνο-

γνωσία 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 εγχώ-

ρια οικονομική κρίση. 

Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι των Ελληνικών Επι-

μελητηρίων και των 900.000 επιχειρήσεων – μελών τους,

στηρίζουμε ενεργά τις προοπτικές για στενότερη συνεργα-

σία μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων, μέσα από

πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης της

εξαγωγικής διαδικασίας. 

Πιστεύουμε ότι ο δρόμος της συνεργασίας είναι ανοιχτός

και ελπίζουμε ότι στο προσεχές μέλλον θα τον βαδίσουν δη-

μιουργικά και προσοδοφόρα, όλο και περισσότερες επιχει-

ρήσεις από τις δύο χώρες.

Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Ελ-

λάδα. Και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις επαφές που θα ανα-

πτυχθούν στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης».



Χαρίλαος Αλαμάνος,
Πρόεδρος του ΣΟΕΛ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Δ
έκα από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες,

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς και

ένα πανεπιστήμιο, που εκπροσωπούν τον οργα-

νισμό BADEN-BADEN ENTREPRENEUR

TALKS επισκέφθηκαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Αθήνας και συζήτησαν θέματα που τους απα-

σχολούν σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον.

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και πρόεδρος της Κεντρι-

κής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μιχάλος ση-

μείωσε στην ομιλία του προς τους 22 εκπροσώπους που επι-

σκέφθηκαν το επιμελητήριο ότι «βρίσκομαι εδώ ως Πρόε-

δρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-

νών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η

οποία εκπροσωπεί σχεδόν 900.000 ελληνικές επιχειρήσεις

– το σύνολο δηλαδή του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Τα ελληνικά Επιμελητήρια συνιστούν ένα θεσμό με εκατο-

νταετή και πλέον ιστορία προσφοράς στην επιχειρηματικό-

τητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ένας από

τους βασικούς πυλώνες της αποστολής μας είναι η στήριξη

των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ανταγωνιστικότη-

τας, ανάπτυξης και εξωστρέφειας». 

Επιπλέον, ο κ. Μίχαλος ανέφερε ότι τα περιθώρια και οι ευ-

καιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέ-

σεων, με όχημα και την επιμελητηριακή συνεργασία είναι

πολλά. Το τελευταίο διάστημα, όπως είπε, μια σειρά από

εξελίξεις δείχνουν ότι έπειτα από πολύ καιρό, το επενδυτι-

κό προφίλ της Ελλάδας αρχίζει σταδιακά να αποκαθίστα-

ται. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικό ρυθ-

μό ανάπτυξης, η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε

όρους κόστους εργασίας, οι εντυπωσιακές επιδόσεις στο μέ-

τωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής, η επιτάχυνση ση-

μαντικών μεταρρυθμίσεων και η έγκαιρη ολοκλήρωση της

τρίτης αξιολόγησης έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για

την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, πλέον, έχει ανοίξει ο δρόμος για τη

δυναμική επανενεργοποίηση του τραπεζικού τομέα με ισχυ-

ρή κεφαλαιακή θέση και με τη δυνατότητα να αντλεί ρευ-

στότητα από τις διεθνείς αγορές.

«Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ήδη επίπεδο υπηρεσιών,

εξωστρεφή προσανατολισμό, σημαντική παρουσία και ου-

σιαστική εμπειρία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευ-

ρώπης. Με την αποκατάσταση της σταθερότητας στο εγ-

χώριο τοπίο, θα μπορέσουν και πάλι να στηρίξουν αποτε-

λεσματικά τις επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβου-

λίες που αναπτύσσονται στη χώρα», είπε και προσέθεσε:

«Πλέον, η Ελλάδα ξεκινά μια νέα προσπάθεια: να ανα-

διαρθρώσει την παραγωγική της βάση, να αυξήσει την αντα-

γωνιστικότητά της και να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα

τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα που προ-

κύπτουν από τη γεωγραφική θέση, το κλίμα, τη φυσική και

πολιτιστική της κληρονομιά, τις ικανότητες και το ταλέντο

του ανθρώπινου δυναμικού της».

Επενδύσεις

Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι η επενδυτική δραστηριότη-

τα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προ-

έρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών,

όπως της ΕΕ, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να αποτελούν

τις βασικές χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι καθαρές εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, κατά το-

μέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, συνέχισε ο

πρόεδρος, επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λό-

γο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική δια-

φορά ο δευτερογενής τομέας, και αυτό υποδεικνύει σημα-

ντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρω-

τογενή τομέα, με δεδομένα τα σημαντικά συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα που διαθέτει η χώρα, όπως το κλίμα κτλ.

Κ. Μίχαλος: Σημαντικά τα περιθώρια περαιτέρω ανά-
πτυξης των επιχειρηματικών σχέσεων με τη Γερμανία
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Σ
υνάντηση με τον κ. Γιοχάνες Χαν, Επίτροπο για

την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγ-

ματεύσεις για τη Διεύρυνση, είχε ο πρόεδρος της

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και

αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, κ. Κων-

σταντίνος Μίχαλος, στο περιθώριο της τακτικής συνέλευ-

σης των Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλες, στις 22 Φε-

βρουαρίου 2018. 

Ο κ. Μίχαλος επεσήμανε στον κ. Χαν ότι η Ελλάδα δια-

δραματίζει αυτή τη στιγμή σταθεροποιητικό ρόλο στην τα-

ραγμένη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής

Μεσογείου και επιθυμεί να συμβάλει αποφασιστικά στην

ευρωπαϊκή πορεία των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην

ΕΕ. Τόνισε, ωστόσο, στον Επίτροπο ότι οι χώρες που εν-

διαφέρονται να ενταχθούν στην ΕΕ θα πρέπει να εκπληρούν

όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς αυ-

τές έχουν τεθεί και από τις επίσημες ελληνικές αρχές, ώστε

να προάγεται τόσο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσο και της Ελλάδας. 

Ο κ. Μίχαλος ανέλυσε διεξοδικά στον κ. Χαν τη μεγάλη

πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην οι-

κονομία της χώρας και του επεσήμανε τον καταλυτικό ρό-

λο που μπορούν να παίξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την

αναβάθμιση της μείζονος περιοχής της νοτιανατολικής Ευ-

ρώπης και των υπό ένταξη χωρών. 

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε διευρυμένη συζήτηση για τα χρη-

ματοδοτικά προγράμματα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση για τους συγκεκριμένους σκοπούς, με τον κ. Μίχαλο να

επισημαίνει στον κ. Χαν ότι τα Ευρωεπιμελητήρια θα απο-

τελέσουν αρωγό προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, ο κ. Μίχαλος αναφερόμενος στην Ελλάδα ζήτησε τη

συμβολή του κ. Χαν στη διαμόρφωση κινήτρων προκειμέ-

νου να αναστραφεί το φαινόμενο του brain drain που πα-

ρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρί-

σης στη χώρα μας. 

Συνάντηση 
με τον Γ. Χαν 
για τον ρόλο των ευρωεπιμελητηρίων

«Η θέση, η γεωμορφολογία και τα φυσικά πλεονεκτήματα

της Ελλάδας δημιουργούν μια σειρά από ευκαιρίες, για την

πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες μπορούν να δημι-

ουργήσουν προστιθέμενη αξία, τόσο για τους επενδυτές όσο

και για την εθνική οικονομία της χώρας» όπως είπε ο πρό-

εδρος.

Μεταξύ των τομέων αιχμής, είναι:

❚ Ο τουρισμός

❚ Η ενέργεια

❚ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

❚ Τα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα

❚ Οι Επιστήμες Υγείας

❚ Η εφοδιαστική αλυσίδα

Διμερείς οικονομικές σχέσεις με τη Γερμανία

Τέλος, αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Μίχαλος

σημείωσε ότι η Γερμανία είναι η πρώτη προμηθεύτρια χώ-

ρα για την Ελλάδα, διατηρώντας μερίδιο 10,4% του συνό-

λου των ελληνικών εισαγωγών το 2017.

Επίσης, το 2017 βρέθηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των

εμπορικών εταίρων της Ελλάδας ως προς τις εξαγωγές, απορ-

ροφώντας μερίδιο της τάξης του 7% επί του συνόλου.

Η Γερμανία βρίσκεται επίσης μεταξύ των τριών πρώτων χω-

ρών σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στη διάρκεια της τελευταίας

δεκαετίας.

Σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ

των τοπικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χω-

ρών ήταν η ίδρυση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το

2010.

«Ήταν μια κίνηση ενάντια σε αρνητικές εκατέρωθεν προ-

καταλήψεις και στερεότυπα, η οποία είχε στόχο τη μεταφο-

ρά τεχνογνωσίας και την προώθηση της επιχειρηματικής

συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» κατέλη-

ξε ο κ. Μίχαλος.
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επιχειρηματικά νέα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ιωάννης Ρεβύθης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος

Οικονομολόγος – Εκτιμητής Ακινήτων

Τ
ο 2018 θα είναι η χρονιά που θα ορίσει τη νέα πραγμα-

τικότητα της αγοράς ακινήτων. Τόσο στις μισθωτικές

όσο και στις αγοραίες αξίες, μια νέα βάση αξιών έχει

ήδη αρχίσει να φαίνεται και να παρουσιάζει σημαντικές ευκαι-

ρίες για τους επενδυτές. Παρ’ όλα αυτά, όμως, μένουν ακόμη

πολλά να γίνουν, ειδικά στο μέτωπο της απλοποίησης της φο-

ρολογικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και ως προς τη

μείωση της φορολογίας των ακινήτων. 

Αποτελεί μεγάλο λάθος της κυβέρνησης που αυξάνει σήμερα

τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε κάποιες περιοχές διό-

τι παράλληλα θα έχουμε αύξηση σε άμεσους ή έμμεσους φό-

ρους που αφορούν τα ακίνητα (δημοτικά τέλη, φόροι γονικής

παροχής, δωρεάς, αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης κ.α.). 

Γενικά η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα αποφέρει δια-

στρέβλωση στην αγορά με αύξηση των ενοικίων αλλά και την

αύξηση των ζητούμενων τιμών από τους πωλητές διότι η επι-

βάρυνση των ιδιοκτητών μεγαλώνει και έτσι μεταφέρει στους

ενδιαφερόμενους αγοραστές αυτές τις αυξήσεις με αποτέλεσμα

να παγώνουν κάποιες αγοραπωλησίες. Επίσης, θα είναι επόμε-

νο η κυβέρνηση να μην θελήσει να αυξήσει τις τιμές στις λαϊ-

κές γειτονιές λόγω του πολιτικού κόστους και έτσι θα μετακυ-

λήσει τις αυξήσεις στα μεσαία και ακριβά ακίνητα σε όλη την

Ελλάδα και ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες και τουριστικές πε-

ριοχές και στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Τέλος, η κυ-

βέρνηση θα πρέπει να απαλλαγεί από την μνημονιακή υποχρέ-

ωση καταβολής των 3,5 δις ετησίως από τον ΕΝΦΙΑ αφού όπως

λέει είμαστε σε μεταμνημονιακή εποχή.

Μετά από οκτώ συνεχή έτη απαξίωσης της ελληνικής κτημα-

ταγοράς, από τις αρχές του 2017 παρατηρείται βελτίωση των βα-

σικών μακροοικονομικών δεικτών, που δεν έμεινε άγνωστη

στους δυνητικούς ξένους και εγχώριους επενδυτές.

Ομοίως, οι αξίες των ακινήτων, ακολουθώντας στενά την ύφε-

ση της οικονομίας, έχουν παρουσιάσει μείωση, σε όλα τα είδη

ακινήτων, μεσοσταθμικά της τάξης του 55%. Το 2017 είναι η

πρώτη χρονιά που καταγράφεται σταθεροποίηση της πτωτικής

τάσης των μισθωτικών και αγοραίων αξιών, αλλά και η δια-

μόρφωση μιας νέας βάσης αξιών σε ορισμένες περιοχές και ορι-

σμένα είδη ακινήτων.

Aς ελπίσουμε ότι σύντομα η αγορά θα περάσει και στην επό-

μενη φάση, αυτήν της επανόδου σε μια ανοδική καμπή, προ-

κειμένου να μειωθεί το μέγεθος των τεράστιων απωλειών που

έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Καθοριστικός παράγοντας για τις μελλοντικές εξελίξεις στην

κτηματαγορά είναι ασφαλώς και η στάση που θα υιοθετήσει η

κυβέρνηση. Στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η κτη-

ματαγορά είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει σαν καταλύτης

για να μπούμε σε τροχιά βελτίωσης και να συνεχίσουν οι δεί-

κτες να κινούνται ανοδικά. 

Η πρόκληση είναι συνεπώς μεγάλη, και η κυβέρνηση θα πρέ-

πει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και φαίνεται πως προσπαθεί

να δρομολογήσει αλλαγές που θα επιτρέψουν στον κλάδο των

ακινήτων να ανακάμψει και στους ξένους επενδυτές (ιδιώτες

και θεσμικούς) να αποφασίσουν να επενδύσουν δυναμικά στη

χώρα μας. Γιατί η Ελλάδα μας είναι μοναδική! Έχουμε τις κα-

λύτερες παραλίες στον κόσμο, καταπληκτικά νησιά, εξαιρετι-

κό μεσογειακό κλίμα, τον καθαρότερο ουρανό και αμέριστη φι-

λοξενία.

Μεγάλο πόλο έλξης μεμονωμένων επενδυτών από το εξωτερι-

κό αλλά και εταιρειών έχουν τα ελληνικά νησιά με δημοφιλέ-

στερους προορισμούς τα νησιά που διαθέτουν διεθνή αερο-

δρόμια και αυτά που έχουν τουριστικές υποδομές όπως μαρί-

νες, πολυτελή ξενοδοχεία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Ήδη διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις με τη

μορφή νόμων και ρυθμίσεων, όπως ο νόμος “Fast Track” που

επιτρέπει σε αξιόλογες επενδύσεις να ξεπεράσουν σύντομα

υπερβολικές γραφειοκρατίες, ή ο Νέος Επενδυτικός Νόμος για

τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, την οικονομική ανά-

πτυξη και την περιφερειακή συνοχή, ο οποίος ψηφίστηκε από

τη Βουλή, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις της δέσμευσης της κυ-

βέρνησης να στηρίξει το real estate και να προσελκύσει ξένα

επενδυτικά κεφάλαια όπως επίσης μείωση του φόρου μεταβί-

βασης για αγορά ακινήτων από εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα

από το 10% στο 3% και μια καινοτόμα ιδέα που ως Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Κτηματομεσιτών Ελλάδος μαζί με το Διοι-

κητικό Συμβούλιο είχαμε ζητήσει για όσους κατοίκους δεν εί-

ναι μέλη της Ε.Ε. και αγοράσουν ακίνητο άνω των 250.000€

να παίρνουν άδεια παραμονής για τους ίδιους και την οικογέ-

νειά τους για όσο χρονικό διάστημα έχουν στην ιδιοκτησία τους

το ακίνητο. 

Σήμερα οι αγοραστές ακινήτων είναι πολύ περισσότεροι από

πέρυσι, ενώ οι πωλητές (ιδιώτες και developers) άρχισαν να

ανταποκρίνονται κάνοντας σημαντικές εκπτώσεις (σε όλες τις

κατηγορίες ακινήτων). Η αλλαγή στάσης των τραπεζών, που

επανακάμπτουν δυναμικά αλλά προσεκτικά, σε συνδυασμό με

την αποκλιμάκωση των επιτοκίων βελτίωσαν κάπως το κλίμα

στην αγορά. Σε μεγάλο βαθμό, η πολιτική που θα ακολουθήσουν

οι τράπεζες αναμένεται καθοριστική για τη διαμόρφωση της

αγοράς τους προσεχείς μήνες.

Δεδομένου ότι διανύουμε το όγδοο έτος ύφεσης, με τους όγκους

αγοραπωλησιών ακινήτων (κατοικίες και επαγγελματικά), να

κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και την προσφορά να

αυξάνεται έναντι της ζήτησης, είμαστε σίγουροι ότι από εδώ

και πέρα θα παρουσιαστούν σημαντικές αγοραστικές ευκαιρίες

για όσους διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια. 

Πιστεύω πως η ελληνική κτηματαγορά αποτελεί μια πάρα πο-

λύ ενδιαφέρουσα επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να επενδύ-

σει σε ακίνητα (κάθε είδους) και στα ελληνικά νησιά σε μια πα-

νέμορφη, ηλιόλουστη, ευρωπαϊκή χώρα, με ιστορία, πολιτισμό

αλλά και με ιδιαίτερες δυνατότητες και προοπτικές. 
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Η
αναπτυξιακή

στρατηγική της

Περ ιφέρε ιας

Κρήτης στηρί-

ζεται σε θεμελιώδεις αρχές,

όπως ο οριζόντιος προ-

γραμματισμός, που λαμβά-

νει υπόψη τις πραγματικές

ανάγκες του νησιού, από το

ένα άκρο στο άλλο, η προ-

σθετικότητα των πόρων, η

προσέγγιση νέων χρηματο-

δοτικών εργαλείων, η συ-

νεργασία με το σύνολο των

τοπικών φορέων και η διαφάνεια στη διαχείριση.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής στηρίχθηκε η αναπτυξια-

κή πορεία της Κρήτης τις προηγούμενες δεκαετίες. Δια-

νύοντας, πλέον τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα το δι-

κό μας όραμα για την Κρήτη συμπυκνώνεται σε τέσσερις

λέξεις: Τόπος αυτάρκης και αυθύπαρκτος. 

Τα προηγούμενα χρόνια επενδύοντας στα ισχυρά συγκριτι-

κά του πλεονεκτήματα, το νησί μας πέτυχε πολλά. Ανέπτυ-

ξε τον πρωτογενή τομέα. Τα προϊόντα που παράγει κερδίζουν

συνεχώς έδαφος όχι μόνο στην εγχώρια, αλλά και στη διε-

θνή αγορά. Η τουριστική δραστηριότητα το ανέδειξε σε ναυ-

αρχίδα του τουρισμού επί δεκαετίες. Οι επιστημονικές της

υποδομές, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το ΙΤΕ, το ΤΕΙ,

το ΜΑΙΧ, το ΕΛΚΕΘΕ το κατέστησαν πρωτοπόρο στην

επιστήμη, στην τεχνολογία και στην έρευνα. Το πλούσιο και

πολυποίκιλο φυσικό του περιβάλλον, σε συνδυασμό με το

πολιτιστικό και πολιτισμικό του απόθεμα, το καθιστά ελ-

κυστικό. Η κρητική διατροφή το κατοχύρωσε στον αγρο-

τοδιατροφικό τομέα, προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατό-

τητες για την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. 

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα των αναπτυξιακών αυτών πα-

ρεμβάσεων και έργων διαχέεται σε όλη την επικράτεια της

Περιφέρειας. Η παραγωγική δομή της οικονομίας διαφορο-

ποιήθηκε, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, το περι-

βάλλον αναβαθμίστηκε και η ποιότητα ζωής των κατοίκων

βελτιώθηκε. 

Η αναβάθμιση όλων των πυλών εισόδου της Κρήτης, των

λιμένων και των αεροδρομίων, αποτέλεσε παρέμβαση ζω-

τικής σημασίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας λόγω του

νησιωτικού χαρακτήρα της. Με τις παρεμβάσεις που θα υλο-

ποιηθούν κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο κα-

λύπτονται σημαντικές απαιτήσεις για την συμπλήρωση ανα-

βάθμιση των κάθετων αξόνων, παραμένουν όμως ανοιχτά ζη-

τήματα που αφορούν στην αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, στη συ-

μπλήρωση του ΝΟΑΚ. Για την Περιφέρεια Κρήτης η κα-

τασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου

από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, αποτελεί την πρωταρχι-

κή προτεραιότητα.

Επιπρόσθετα, η Κρήτη είναι η μόνη περιφέρεια που κατά-

φερε με πόρους του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής να κα-

τασκευάσει το σύνολο των δικτύων και εγκαταστάσεων Επε-

ξεργασίας Λυμάτων και προσδοκά να καλύψει το υπάρχον

έλλειμμα σε όλες τις τουριστικές περιοχές της, με το τέλος

της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, κατά-

φερε να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό περιφερειακό σχε-

διασμό διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς ΧΑΔΑ. Στην πραγ-

ματικότητα, η Κρήτη, στηριζόμενη στις δυνάμεις της, ακο-

λουθεί το δικό της αναπτυξιακό υπόδειγμα. Σε αυτό οφεί-

λονται οι επιτυχίες της μέχρι σήμερα. Η παραγωγική, οικο-

νομική, αναπτυξιακή υστέρηση της Ελλάδας δεν εμπόδισε

το νησί μας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότη-

τές του. Δεν στάθηκε ικανή να περιστείλει το δικό μας όρα-

μα για την Κρήτη:να την καταστήσουμε Περιφέρεια-πρότυπο

στην Ευρώπη. Μια Περιφέρεια εξωστρεφή. Μια Περιφέ-

ρεια που στηρίζεται στη συνεργασία, στη συνέργεια, στη

συμπόρευση όλων των κοινωνικών της δυνάμεων.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης 
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επιχειρηματικά νέα

T
ο Επιμελητηριο Βοιωτίας αλλά και η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας δεν επιθυμούν αλλά και δεν μπο-

ρούν να μείνουν άπραγοι, απέναντι στην αρνητική

οικονομική πραγματικότητα, με την οποία είναι αντιμέτω-

πη η ελληνική κοινωνία εδώ και οκτώ χρόνια.

Ειδικά σήμερα, αν θέλουμε να ενισχύσουμε ένα υπαρκτό

ρεύμα ασθενικής βέβαια ανάκαμψης, είναι εξαιρετικά απα-

ραίτητο, να στηρίξουμε ενεργά την ελληνική επιχειρηματι-

κότητα και να αναδείξουμε, οργανωμένα, τις υγιείς και δη-

μιουργικές δυνάμεις του τόπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Βοιω-

τίας, κόντρα στις αντιξοότητες και το αρνητικό κλίμα της επο-

χής, «βγήκαμε μπροστά» και αποφασίσαμε την διοργάνω-

ση του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Γεωργίας & Κτηνο-

τροφίας, AGROfest Στερεάς Ελλάδας, από τις 19 έως τις 23

Σεπτεμβρίου 2018, στην Λιβαδειά, στο κέντρο της Στερε-

άς Ελλάδας.

Η αρχική πρόθεση μας ήταν να βρούμε τρόπους, ώστε να

συμβάλουμε στην επανεκκίνηση της τοπικής και της περι-

φερειακής μας οικονομίας και στην περαιτέρω δραστηριο-

ποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της.

Αποτελεί άλλωστε πάγια θέση μας, ότι μόνο η ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει, με ουσιώδη

και χειροπιαστό τρόπο, στην βελτίωση του βιοτικού επιπέ-

δου των κατοίκων μιας περιοχής και στην συνολική ευημε-

ρία της .

Που όμως θα μπορούσε να στηριχθεί αυτή η επανεκκίνηση

της οικονομίας μας;

Σίγουρα, ένας δυναμικός κλάδος, που θα μπορούσε να συν-

δράμει στην ανασύνταξη της οικονομίας μας είναι ο αγρο-

τικός τομέας, ιδιαίτερα στην αγροδιατροφική του έκφανση.

Άλλωστε ο αγροτικός τομέας, η «αγροτιά» συνδέεται με

βαθιές ρίζες με την Βοιωτία και την Στερεά Ελλάδα.

Ας μας επιτραπεί μάλιστα να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας είναι μια περιφέρεια, με σημαντικές ανα-

πτυξιακές δυνατότητες για τον αγροδιατροφικό τομέα, κα-

θώς αξιοποιεί το 10% περίπου της συνολικής γεωργικής γης

της χώρας και τοπικά δραστηριοποιούνται σημαντικές επι-

χειρήσεις, που συνδυάζουν την παράδοση με μια σύγχρονη

και εξαγωγική δυναμική.

Αρωγός η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ηγεσία της Περιφέρειας υιοθέτησε από την αρχή την

πρόταση μας με τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Μπακο-

γιάννης και την Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, κ Φανής

Παπαθωμά, να αποδεικνύουν έμπρακτα, ότι διαθέτουν

πραγματική περιφερειακή συνείδηση. Επίσης, η πανελ-

λήνια αυτή συνάντηση του Σεπτεμβρίου τελεί, υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-

δας και του ΓΕΩΤΕΕ ενώ έχει τη στήριξη του Συνδέ-

σμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λε-

βαδέων, του Δήμου Θηβαίων, Δήμων της Στερεάς Ελ-

λάδας, της ΕΚΑΓΕΜ, της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ κι άλλων

επιστημονικών, παραγωγικών και συνδικαλιστικών φο-

ρέων.

Σε έκταση 8.000 τ.μ., 

στό Επιχειρηματικό Πάρκο Λιβαδειάς

Το AGROfest Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί

στις εγκαταστάσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου Λι-

βαδειάς (πρώην Unicot), σε μια στεγασμένη έκταση

8.000 τ.μ., όπου παραγωγοί απ` όλη την Ελλάδα, μετα-

ποιητές, βιοτέχνες, επιχειρηματίες αλλά και επιστήμο-

νες, γεωπόνοι και τεχνοκράτες, θα συναντηθούν, με σκο-

πό την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, τη γνωριμία

με καινοτόμα προϊόντα και καλλιέργειες, την παρου-

σίαση εργαλείων κι άλλων εφοδίων.

Το Φεστιβάλ απευθύνεται ταυτόχρονα και στον κατα-

ναλωτή, αφού στο AGROfest Στερεάς Ελλάδας, θα έχει

τη δυνατότητα κανείς να γνωρίσει και να προμηθευτεί

«ό,τι αγαπά η καρδιά του», από τα περίπτερα των πα-

ραγωγών

Εκτός αυτού, μέσα στο χώρο του Φεστιβάλ, θα λάβει

χώρα το 25ο ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης

Νέων Αγροτών

Παναγιώτης Αγνιάδης
Πρόεδρος του Επιμελητήριου Βοιωτίας,

γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων

To Φεστιβάλ μοχλός 
επανεκκίνηση 
της τοπικής 
και περιφερειακής 
οικονομίας



Η προστασία του
θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, μέσω
της υπεύθυνης δια-
χείρισης των λυμά-
των αποτελεί δια-
χρονικά προτεραι-
ότητα για την ΕΥ-
ΔΑΠ. Η προστασία
των θαλάσσιων οι-
κ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν
αποτελεί ζήτημα
υψηλού ενδιαφέ-

ροντος και για τη διεθνή κοινότητα, ενώ αποτελεί και σημαντική απαί-
τηση στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ και ειδικότερα στο Λε-
κανοπέδιο της Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ, επιδεικνύοντας συναίσθηση του δυ-
νητικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στην υγεία των πολιτών και
στο περιβάλλον, συλλέγει και επεξεργάζεται τα λύματα με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πληρώντας τις απαι-
τούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, επενδύει στην αναβάθμιση των δια-
θέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων και προχωρά στην εφαρ-
μογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
Τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και συγκεκριμένα τα
ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και το ΚΕΛ Θριασίου, με τους κε-
ντρικούς συλλεκτήρες, τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών αγωγών
και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, αποτελούν βασικές περιβαλ-
λοντικές υποδομές για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμά-
των και την προστασία της υγείας και των υδάτινων αποδεκτών.

Εταιρικές πολιτικές και δέουσα επιμέλεια 

Μέσω της προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στις εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ (ΚΕΛ), το υδατικό μέρος
καθαρίζεται και επιστρέφει στα υδάτινα οικοσυστήματα-αποδέκτες, ενώ
ένα μέρος του επαναχρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστά-
σεων. Το στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων εί-
ναι η ιλύς, η οποία αφυδατώνεται, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως καύ-
σιμο κυρίως στην τσιμεντοβιομηχανία.
Η λειτουργία των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ είναι αναπόσπαστο τμήμα της ολο-
κληρωμένης και υπεύθυνης διαχείρισης του νερού για την εξυπηρέτη-
ση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, της Αττικής,
καθώς και άλλων περιοχών. 
Η καλή λειτουργία, η αποτελεσματική επεξεργασία στα Κέντρα Επεξερ-
γασίας Λυμάτων και η συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς Όρους
τεκμηριώνεται με συνεχείς και συστηματικές δειγματοληψίες στις εκρο-
ές τους (σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ 91/271 κλπ. και τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους).
Οι βασικοί ποιοτικοί στόχοι για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του
οικοσυστήματος είναι η τήρηση των ορίων εκροών των ΚΕΛ, όπως αυ-
τοί ορίζονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Από-
φαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων.
Η κατανόηση του βαθμού επίτευξης των στόχων επιτυγχάνεται μέσω της
συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) της ποιότητας των εκροών των
ΚΕΛ και της συνολικής παρακολούθησης του αποδέκτη σε συνεργασία
με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Η βελτίωση τόσο των συστηματικά εξεταζόμενων χαρακτηριστικών του
θαλάσσιου οικοσυστήματος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου αλλά και
η κοινωνική αποδοχή και χρήση των ακτών του Σαρωνικού από πλευ-
ράς των κατοίκων της Αττικής, επιβεβαιώνουν τον καταλυτικό ρόλο της
επεξεργασίας των λυμάτων και την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΛ
και ιδιαίτερα του ΚΕΛ Ψυττάλειας, δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη
εγκατάσταση από τις τρεις, με άμεση επίδραση στο Σαρωνικό Κόλπο.
Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την Ψυττάλεια

έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την υψηλή απαιτούμενη
ποιότητα υδάτων κολύμβησης – που αποδεικνύεται από την περιβαλ-
λοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται
από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και
το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
Στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης, τηρείται η
διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, από
την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Με την έγκρι-
ση περιβαλλοντικών όρων (μέσω υπουργικών αποφάσεων) θεσπίζονται
τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί, μέσω των οποίων εξα-
σφαλίζεται ότι το έργο/δραστηριότητα ή η εγκατάσταση της Εταιρείας θα
υλοποιηθεί και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης.
Η διαδικασία αυτή, που αποσκοπεί στο να αξιολογούνται όσο το δυνα-
τόν πιο έγκαιρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό των έρ-
γων της Εταιρείας, περιλαμβάνει την Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη διαβούλευση με αρμόδιους φορείς και
τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ενσωμάτωση τήρησης των όρων στην
κατασκευή και λειτουργία των έργων.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων γίνεται συνεχής έλεγχος
και παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων.

Διαχείριση Λυμάτων στην Ανατολική Αττική

H Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει και
εργάζεται για την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην
περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τα οποία πρόκειται να δώσουν οριστι-
κή λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των αστικών λυμάτων στις εν λόγω
περιοχές. 
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου
και Σπάτων-Αρτέμιδος και το ΚΕΛ του Δήμου Μαραθώνα, έχουν σχε-
διασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής διασφαλίζοντας την
περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης λυμάτων. Ο σχεδιασμός
των ΚΕΛ, καθιστά εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμέ-
νων εκροών για τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών των παραπάνω
Δήμων κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αστική-περιαστική χρή-
ση, κατά τη χειμερινή περίοδο (στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και
Σπάτων – Αρτέμιδος), σύμφωνα πάντα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
επαναχρησιμοποίησης (ΚΥΑ 142116/2011 & ΥΑ οικ. 191002/2013).
Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπά-
των-Αρτέμιδος, περιλαμβάνεται και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης και Ενημέρωσης στο οποίο θα υλοποιούνται προγράμματα
πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νε-
ρού, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού
χαρακτήρα. Για την πλήρη ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον, θα
δημιουργηθούν χώροι αναψυχής και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ενώ
προβλέπονται εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου και ποικίλα βιοκλιματι-
κά στοιχεία, όπως φυτεμένο δώμα στα κτήρια, φωτοβολταϊκό στέγαστρο,
βιοκλιματικά στέγαστρα κατά μήκος διαδρομών διαδραστικού περιπά-
του και ποδηλατοδρόμων, γεωεναλλάκτες κα.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αποχέτευσης στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Αττικής θα επιτευχθεί η συμμόρφωση με την εθνι-
κή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα διασφαλιστεί η προστασία του περι-
βάλλοντος και των ακτών κολύμβησης, ενώ οι δράσεις περιβαλλοντι-
κής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, θα αποτελέσουν πόλο έλξης
του κοινού, ενισχύοντας την αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη πε-
ριοχή. 
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Δημοτικές
Αρχές, τόσο για την ενημέρωσή τους, όσο και για την εξασφάλιση της
ενεργούς συμβολής τους στην εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων απο-
χέτευσης, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Υπεύθυνη Διαχείριση Λυμάτων



✔ Το στοίχημα του νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης συ-
νεπάγεται ανάπτυξη που δεν θα είναι μόνο "έξυπνη" αλλά και
βιώσιμη και κοινωνικά συνεκτική. Ένα μοντέλο επιχειρηματικό-
τητας δηλαδή, το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση της συμμετοχής
των πολιτών προκειμένου να εκφραστούν οι πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας της Αττικής. Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια
Αττικής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις γενικές κατευθύνσεις
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-
2020» στη βάση των οποίων σχεδίασε τις δράσεις για την υπο-
στήριξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς που ανα-
δεικνύει η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρει-
ας Αττικής. 

✔ Οι Περιφέρειες καλούνται να δράσουν προωθητικά, ανοίγοντας
δρόμους στη νέα, καινοτόμο, εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Υπερβαίνοντας τα πρότυπα στρεβλής ανάπτυξης και τις μανιχαϊ-
στικές, μηχανιστικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, να δημιουρ-
γήσουν ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, που, μέσα
από συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιχειρημα-
τικότητας, δίνει έμφαση, αφενός στην ανάταξη της «ραχοκοκα-
λιάς» της οικονομίας μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφε-
τέρου στην επιχειρηματικότητα των νέων.

✔ Στην Αττική για τον σκοπό αυτό έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε
σειρά πρωτοβουλιών – υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με δη-
μόσιους φορείς, συνεργασίες με ιδιωτικούς. Η απονομή, για δύο
συνεχόμενες χρονιές, των βραβείων ‘Athens Startup Awards’
σε νέους επιχειρηματίες, φορείς καινοτόμων ιδεών, είναι εν-
δεικτική των δυνατοτήτων που μπορεί να δημιουργήσει η συ-
νεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενός φορέα επιχειρημα-

Το νέο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας στην Αττική

Το στοίχημα του νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης 
της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της σημαντικότερης Περιφέρειας της χώρας, 
τον Σεπτέμβριο του 2014, η Ρένα Δούρου ξεκίνησε, μέσα από πολλαπλές συνέργειες με ιδιωτικούς και δημόσιους 

φορείς επιχειρηματικότητας, να βάζει τις βάσεις για ένα νέο επιχειρείν. Ένα επιχειρείν με έμφαση 
στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα, τη γαλάζια ανάπτυξη, ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης 

που παράγει πλούτο, αξιοπρεπείς θέσεις δουλειάς,
με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου έχει οριοθετήσει αυτή τη νέα στρατηγική ανάπτυξης με επίκεντρο τις περιφέρειες:



✔ Η διαφορά του σήμερα με το παρελθόν είναι ότι πλέ-
ον οφείλουμε να υπερβούμε τις παθογένειες των τε-
λευταίων δεκαετιών και να αντιμετωπίσουμε τις δο-
μικές στρεβλώσεις που υπονόμευσαν συστηματικά
την ελληνική οικονομία για τουλάχιστον μισό αιώνα.

✔ Αυτές οι παθογένειες και οι δομικές στρεβλώσεις αφο-
ρούν και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί πολ-
λοί, για πολύ καιρό, είχαν βολευτεί με έναν ιδιωτικό
τομέα που αναλάμβανε μόνον εγγυημένα ρίσκα με δη-
μόσιο χρήμα – και συνήθως χωρίς κανένα σχέδιο.
Και με ένα δημόσιο τομέα που ήταν καλός και χρή-
σιμος μόνο υπό διάλυση ή, στην καλύτερη περίπτω-
ση, για να ‘διευκολύνει’ το παρασιτικό είδος της επι-
χειρηματικότητας που προανέφερα. Την κρατικοδίαι-
τη ιδιωτική επιχειρηματικότητα. 

✔ Ήταν οι εποχές της επίπλαστης ευμάρειας, οι εποχές
που αντί να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για σο-
βαρές υποδομές, αντί να προωθηθούν οι επιτακτικές
μεταρρυθμίσεις για ένα σταθερό φορολογικό σύ-
στημα, για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον -
όπως έκαναν, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, άλλες χώρες – η
κυρίαρχη επιλογή στη χώρα μας ήταν ένα στρεβλό μο-
ντέλο ανάπτυξης. 

✔ Κρινόμαστε από την απόφασή μας να στηρίξουμε τη
νεοφυή επιχειρηματικότητα και νέους start-uppers,
είτε μετέχοντας σε κορυφαία διεθνή φόρα, όπως το
Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, το φεστιβάλ
Slush στο Ελσίνκι, το DLD Innovation Festival στο Τελ
Αβίβ, το Web Summit στη Λισαβόνα. Είτε στηρίζοντάς
τους μέσα από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρή-
σεων (Θ.Ε.Α), στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
ΕΒΕΑ.

✔ Κρινόμαστε από τη στήριξη κέντρων καινοτομίας, όπως
τον Κόμβο Καινοτομίας για την προώθηση της έρευ-
νας, καινοτομίας και νέας γνώσης στη γαλάζια οικο-
νομία, που χρηματοδοτούμε με 1.800.000, στον Πει-
ραιά. 

✔ Ο στόχος μας είναι σαφής: αλλάζουμε το μοντέλο του
επιχειρείν παράλληλα με εκείνο του διοικείν γιατί
πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Σε αυτή τη δυ-
ναμική διαδικασία, δεν περισσεύει κανείς.

✔ Γιατί μόνο έτσι η ανάταξη της οικονομίας μπορεί να γί-
νει πραγματικότητα, με αιχμή του δόρατος και κατα-
λύτη την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, στο πλαί-
σιο μιας πραγματικά αποκεντρωτικής πολιτικής, μέ-
σα από ένα νέο Δίκτυο Παραγωγικών Δυνάμεων, δη-
μόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

τικότητας όπως το ΕΒΕΑ. Παράλληλα, η σύσταση του συνεργατικού σχη-
ματισμού για την ανάδειξη των βορείων προαστίων σε τουριστικό - πολιτι-
στικό προορισμό συνιστά άλλο ένα παράδειγμα αποτελεσματικής σύζευ-
ξης δυνάμεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

✔ Η ενθάρρυνση, η έμπρακτη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
σήμερα που αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο φαινόμενο, την εξίσωση
δηλαδή, προς τα κάτω, ανδρών και γυναικών που δραστηριοποιούνται
στην αγορά, συνιστά εφαλτήριο, όχι απλά για τη βελτίωση κάποιων οικο-
νομικών δεικτών, αλλά για τη συνολική ανατροπή των αρνητικών δεδο-
μένων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την καθοριστική συμβολή στη
δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος, με έμφαση στην καινοτομία και
τις νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. 

✔ Ήδη είναι διαπιστωμένο ότι οι πολλές μορφές που μπορεί να πάρει η γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα, π.χ. η συνεταιριστική, ανταποκρίνονται στην
έμπνευση και στις πολλές δυνατότητες των γυναικών. Ειδικά μάλιστα
των νέων γυναικών. Εκείνων απέναντι στις οποίες, εμείς, Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς επιχειρηματικότητας, έχουμε την
υποχρέωση να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον που θα λει-
τουργήσει καταλυτικά για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλο το δυνα-
μικό και τις δυνατότητές τους. 



Ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος, με αφορμή τους βανδαλισμούς

που έγιναν στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας,

αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, από

ομάδες αναρχικών και αντιεξουσιαστών, την 1η Μαρτίου,

κάλεσε την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα τόσο για την

αποτροπή νέων τέτοιου τύπου ενεργειών, καθώς και στην κα-

ταβολή αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζη-

μιές. 

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ: «Η

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και ο επιχειρη-

ματικός κόσμος καταδικάζει για ακόμα μια φορά, την οποι-

αδήποτε μορφή βίας και εκφράζει την έντονη αγανάκτησή

του, για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν και έπληξαν για

πολλοστή φορά την επιχειρηματικότητα στην Αθήνα και σε

άλλες πόλεις. Η επιχειρηματική κοινότητα βάλλεται από πα-

ντού, από την οικονομική κρίση, από τη μειωμένη κατανά-

λωση, από τους μειωμένους τζίρους και από τις ζημιές και

φθορές που προκαλούνται σε κάθε διαδήλωση και πορεία. 

Έχοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που βιώνει όλη

η αγορά και γνωρίζοντας τις υπάρχουσες νομοθετικές δια-

τάξεις, ζητούμε την εφαρμογή των σχετικών νόμων για την

αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων και πληγέντων

επιχειρηματιών και την άμεση έκδοση της σχετικής Κοινής

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οι-

κονομικών, βάσει του άρθρου 20 του Ν. 3775/21.7.2009, το

οποίο προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων σε επιχειρή-

σεις και επιχειρηματίες που υφίστανται ζημιές κατά τη διάρ-

κεια επεισοδίων. 

Είναι θεμελιώδης ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίσει την

τήρηση των νόμων και την προστασία των δικαιωμάτων των

πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα: το δι-

καίωμα στη μετακίνηση, στην εργασία, στην περιουσία,

στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Τα περιστατικά επιθέσεων σε επιχειρήσεις και καταστήμα-

τα, οι εμπρησμοί και οι καταστροφές δημόσιας και ιδιωτι-

κής περιουσίας, οι βανδαλισμοί έχουν φθάσει να αντιμετω-

πίζονται ως ζήτημα ρουτίνας. Αυτή η ιδιότυπη ανοχή, που

καλλιεργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, πρέπει να τε-

λειώσει. 

Ποιος μπορεί να εμπιστευθεί κεφάλαια και να αναλάβει πρω-

τοβουλίες, σε μια χώρα όπου κοινοί καταστροφείς μπορούν

να δρουν χωρίς καμία επίπτωση, όπου οι δημόσιοι χώροι

καταλαμβάνονται από τον οποιονδήποτε, όπου το δικαίω-

μα στην κυκλοφορία και στην ελεύθερη μετακίνηση παρα-

βιάζεται καθημερινά από την εκάστοτε διαμαρτυρόμενη

ομάδα; 

Το κράτος πρέπει, επιτέλους, να κάνει τη δουλειά του. Η

δημοκρατία δεν απειλείται από την ύπαρξη κανόνων, αλλά

από την ανυπαρξία ή τη διαρκή παραβίασή τους». 

98 ΤΕΥΧΟΣ�37

δράσεις ΚΕΕ

Κ. Μίχαλος: Είναι ευθύνη της Πολιτείας 
να προστατεύει τις περιουσίες 
από βανδαλισμούς



Eurobank: Προωθώντας την καινοτομία 
και την εξωστρέφεια στη νεανική επιχειρηματικότητα

Η ενίσχυση της νεανικής, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχει-
ρηματικότητας αποτελεί μια διαχρονική, στρατηγική επιλογή για
τη Eurobank.
Πυλώνας είναι το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου
επιχειρηματικότητας egg – enter•grow•go το οποίο σχεδίασε
και υλοποιεί η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia, το 2013,
εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Στόχος είναι η πολυεπίπεδη
στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων ώστε αυτές να αναπτυ-
χθούν και να μετεξελιχθούν σε βιώσιμα, καινοτόμα και εξω-
στρεφή εταιρικά σχήματα. Το egg – enter•grow•go που διανύει
σήμερα τον έκτο κύκλο του, με ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο χρη-
ματοδοτικών επιλογών, βοηθά νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18
– 49 ετών να κάνουν πράξη την επιχειρηματική τους ιδέα. 
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η
Eurobank στο πεδίο της εξωστρέφειας εξασφαλίζοντας συμ-
φωνίες και συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς ομίλους που δι-
ευκολύνουν μεταξύ άλλων και την πρόσβαση νεοφυών επιχει-
ρήσεων στις ξένες αγορές. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Eurobank στο πεδίο της εξω-
στρέφειας, εξασφαλίζοντας συμφωνίες και συνεργασίες με με-
γάλους διεθνείς ομίλους που διευκολύνουν μεταξύ άλλων και
την πρόσβαση νεοφυών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, ενώ
τον ίδιο στόχο υπηρετεί η πενταετής συμφωνία με το διεθνούς
κύρους Πανεπιστήμιο Ryerson University με έδρα τον Καναδά.
Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Eurobank και
του DMZ, του επιχειρηματικού επιταχυντή για νεοφυείς επιχει-
ρήσεις που αποτελεί μονάδα του Ryerson University και ο οποί-
ος στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει κατακτήσει την κορυ-
φή της παγκόσμιας κατατάξης στην κατηγορία του. Μέσω της
συμφωνίας νέοι επιχειρηματίας από το περιβάλλον του egg –
enter•grow•go θα μπορούν να έλθουν σε επαφή με το υψη-
λό επίπεδο τεχνογνωσίας που προσφέρει το Ryerson Uni-
versity. Παρέχονται επίσης δυνατότητες συμμετοχής σε προ-
γράμματα e – learning της σχολής “The G.Raymond Chang
School of Continuing Education” σε στελέχη του Ομίλου Eu-
robank, σε νέους Έλληνες επιχειρηματίες από το περιβάλλον

του egg αλλά και στο πλαίσιο άλλων δράσεων της Eurobank. 
Κατά τη λειτουργία του το egg – enter•grow•go έχει βοηθήσει
νέες και νέους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Μεταξύ άλλων 355 νέοι επιχειρηματίες δημιούργησαν 132 επι-
χειρηματικές ομάδες, 86 ομάδες έχουν γίνει επιχειρήσεις με
211 εργαζόμενους. Επιπλέον η Eurobank αναλαμβάνει και άλ-
λες πρωτοβουλίες για την ενίσχυσης της καινοτομίας και της
νεανικής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό στις 22 – 24
Ιουνίου διενεργήθηκε με μεγάλη επιτυχία για τρίτη διαδοχική χρο-
νιά από το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank ο 3ος Περιφε-
ρειακός Διαγωνισμός FinTech “Beyond Hackathon” σε συ-
νεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς Found.ation και
The Cube.
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Ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς, στις 18 Μαΐου, από

δημοσιογράφο για την αποτελεσματικότητα των

ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού, έκα-

νε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα Επιμελητήρια εξαρχής είχαν επισημάνει ότι για να απο-

δώσουν οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού θα

έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις προκει-

μένου να μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό περισσότερες

επιχειρήσεις.

Στις επαφές που είχαμε τόσο με τους εκπροσώπους των θε-

σμών, όσο και με το αρμόδιο υπουργείο, λάβαμε διαβεβαι-

ώσεις ότι επίκεινται τροποποιήσεις της ρύθμισης προς την

κατεύθυνση των προτάσεων που είχαμε υποβάλει. 

Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση θα ενταχθούν και τα χρέη που

δημιουργήθηκαν το 2017, ενώ θα μειωθούν δραστικά οι γρα-

φειοκρατικές διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαι-

τούνται σήμερα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανι-

σμό.

Παράλληλα, στη ρύθμιση θα ενταχθεί το σύνολο των χρε-

ών των επιχειρήσεων, ενώ οι τράπεζες θα οφείλουν να αι-

τιολογούν πλήρως και εμπεριστατωμένα περιπτώσεις απόρ-

ριψης των αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στον

εξωδικαστικό μηχανισμό. 

Επιπρόσθετα, ο λογαριασμός να «ξεπαγώνει» όταν η επι-

χείρηση μπαίνει στο πρώτο στάδιο της ρύθμισης και τα χρή-

ματα να μοιράζονται αναλογικά, δηλαδή να κρατά ρευστό-

τητα και η επιχείρηση. 

Τις βασικές αυτές θέσεις και προτάσεις των Επιμελητηρίων,

έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα προωθήσει το αρμόδιο υπουρ-

γείο».

ΚΕΕ: Εντάσσονται στον 
εξωδικαστικό και τα χρέη του 2017
– Έλεγχος και στις τράπεζες



«Ποιοτικό Νερό για Όλους!» 
Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου
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Σ
υνάντηση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών κ.

Πάνου Σκουρλέτη και του προέδρου της Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος κ.

Κων/νου Μίχαλου πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρ-

τίου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, με λεπτομέρεια, όλες οι

πτυχές της πρότασης νόμου που πρόσφατα κατατέθηκε στην

κυβέρνηση από την ΚΕΕ, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός

νέου πλαισίου δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρή-

σεων και ΟΤΑ Α’ Βαθμού, για τα Δημοτικά Τέλη. 

Η πρόταση της ΚΕΕ αποσκοπεί στη διαφύλαξη του αντα-

ποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών και τη δυναμι-

κή μείωση τους όπου αυτό είναι εφικτό και σε κάθε περί-

πτωση την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αυτό μπο-

ρεί να επιτευχθεί με την σύναψη προγραμματικών συμβά-

σεων μεταξύ Φορέων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρ-

κων και ΟΤΑ, αρκεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3982/2011

να βελτιωθεί, με σκοπό τα δύο μέρη να νοιώσουν ασφάλεια

και να προσφύγουν υποχρεωτικά σε συνεργασία, συνεν-

νόηση και συμφωνία. Η πρόταση νόμου που είχε συμφω-

νηθεί παλαιότερα επί υπουργίας Λ. Κατσέλη, σύμφωνα με

την οποία το 80% των δημοτικών τελών πρέπει να αποδί-

δεται στους φορείς διαχείρισης των Πάρκων, μέχρις ότου

υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση, είναι μια

καλή αρχή για να ανοίξει η συζήτηση, όπως πρότεινε ο κ.

Μίχαλος.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του Ν.3982/2011, ειδικά για τα

δημοτικά τέλη, ο κ. Μίχαλος πρότεινε η διάταξη, βάσει της

οποίας η χρέωση δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που

έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν πρέ-

πει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός

του Επιχειρηματικού Πάρκου χρήση, να επεκταθεί και να

συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανα-

γνωρισμένες, με ΚΥΑ, άτυπες συγκεντρώσεις.

Σε μια πολύ γόνιμη, αναλυτική και δημιουργική συζήτηση,

ο κ. Σκουρλέτης αναγνώρισε δίκαιο στην πρόταση της ΚΕΕ,

θέτοντας ένα πλαίσιο αναγκαίας συνεννόησης και συνερ-

γασιών με την ΚΕΔΕ για την επίτευξη μίας λύσης αποτε-

λεσματικής και ταυτόχρονα κοινής αποδοχής. Στο πλαίσιο

του σχεδιασμού του υπουργείου, αναφέρθηκε σε επεξεργα-

σίες που συντελούνται με σκοπό τη διατύπωση 

αρχών για μια σειρά από θέματα της αυτοδιοίκησης, μετα-

ξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η μεθοδολογία προσ-

διορισμού και διαχείρισης των ανταποδοτικών τελών. Επι-

φυλάχθηκε δε να επανέλθει, αφού εξελιχθεί ο διάλογος με

την αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση με το Υπουργείο

Ανάπτυξης που είναι συναρμόδιο υπουργείο για το θέμα αυ-

τό.

Ο κ. Μίχαλος γνωστοποίησε το σχεδιασμό της ΚΕΕ να επα-

νέλθει στο διάλογο, αφού ολοκληρωθούν σχετικές συζητή-

σεις και διαβουλεύσεις με την ΚΕΔΕ. Στις συζητήσεις αυ-

τές θα κατατεθούν και όλες οι ιδέες και προτάσεις οργάνω-

σης των Φορέων Διαχείρισης των Πάρκων. Σκοπός αυτών

των ιδεών και προτάσεων είναι η υιοθέτηση συστημάτων

ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων εντός των Πάρ-

κων, με σκοπό την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στην εθνι-

κή και κοινοτική νομοθεσία, την επίτευξη της μέγιστης πε-

ριβαλλοντικής συμμόρφωσης και την δραστική μείωση των

δημοτικών τελών, που μπορεί να επιτευχθεί με την όσο το

δυνατόν πιο διευρυμένη χρήση της ανακύκλωσης και επα-

ναχρησιμοποίησης των αποβλήτων των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μίχαλος συμφωνώντας με το πλαίσιο αρχών και κα-

νόνων γενικότερα που έθεσε ο υπουργός, εξέφρασε την ευ-

χαριστία του και την αισιοδοξία του για το γεγονός ότι ανοί-

γει ένας δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση ενός

πολύ σοβαρού προβλήματος για τις επιχειρήσεις. 

Συνάντηση 
με τον υπουργό 
Εσωτερικών 
κ. Π. Σκουρλέτη 



Στήριξη του Ελληνικού 
Επιχειρείν μέσω 
χρηματοδοτικών εργαλείων

Δίνοντας έμφαση στην παροχή ρευστότητας, η
Τράπεζα Πειραιώς απευθύνεται στις Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις που αναζητούν υποστήριξη
στη διαχείριση των καθημερινών τους αναγκών.
Παράλληλα, παρέχει λύσεις για την ενίσχυση
των επιχειρηματικών τους δυνατοτήτων και της
ανταγωνιστικότητάς τους.

Ειδικότερα, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να επι-
σκεφτεί ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραι-
ώς και να συζητήσει με τον εξειδικευμένο σύμ-
βουλο τα κύρια θέματα που τον απασχολούν
όπως η ανάπτυξη των πωλήσεων, η βελτίωση
της κερδοφορίας, η μείωση του κόστους κα. 

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος συνεργάζεται με
τον επιχειρηματία αναλύοντας και κατανοώντας
τις βαθύτερες ανάγκες του προκειμένου να προ-
τείνει υπεύθυνες λύσεις χρηματοδότησης όπως: 
➜ κεφάλαια κίνησης που εξασφαλίζουν την κα-

θημερινή επάρκεια ρευστότητας και λει-
τουργούν ως εργαλεία στην ανάπτυξη του
συναλλακτικού κυκλώματος 

➜ μεσομακροπρόθεσμα κεφάλαια για επαγ-
γελματική στέγη και εξοπλισμό που λει-
τουργούν ως στηρίγματα στις επενδύσεις,
οδηγώντας σε περαιτέρω εξέλιξη και καθιέ-
ρωση 

➜ κεφάλαια που απευθύνονται στην υλοποίη-
ση ειδικών σκοπών, όπως υλοποίηση προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ, πράσινες επενδύσεις κ.α.

Δεσμευμένη στρατηγικά για την ενεργό και ολο-
κληρωμένη ενίσχυση της ελληνικής επιχειρη-
ματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοι-
νώσει πως θα στηρίξει τις ελληνικές επιχειρή-
σεις με νέες χρηματοδοτήσεις που στο τέλος
του 2020 θα φθάσουν τα €5 δισ. ετησίως, ενώ
για το 2018 προγραμματίζει οι νέες χρηματο-
δοτήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. Η δέσμευ-
ση της Τράπεζας για την στήριξη της ελληνικής
επιχειρηματικότητας με χρηματοδοτήσεις για
επενδύσεις και ρευστότητα εντάσσεται στο πλαί-
σιο του στρατηγικού της σχεδίου Agenda 2020. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει συνεργασίες
με Εθνικούς φορείς, όπως με το ΕΤΕΑΝ για το
ΤΕΠΙΧ Ι, καθώς και με Ευρωπαϊκούς φορείς,
όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τα
εγγυοδοτικά εργαλεία COSME και ΙnnovFin,

εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για
την παροχή ρευστότητας με προνομιακούς
όρους στις ελληνικές μικρές - μεσαίες αλλά και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία COSME

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδο-
τικό εργαλείο COSME που έχει ως στόχο τη
βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρη-
ματοδότηση με προνομιακούς όρους και μει-
ωμένες εξασφαλίσεις.

Στο πλαίσιο του COSME, η Τράπεζα Πειραιώς
παρέχει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊό-
ντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τομέα δρα-
στηριοποίησης της κάθε επιχείρησης. Το συ-
νολικό ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε 500
εκατ. ευρώ.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME εί-
ναι:

➜ η ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες
εξασφαλίσεις, καθώς παρέχεται εγγύηση
COSME στο 50% της χρηματοδότησης, 

➜ η ευνοϊκή τιμολόγηση,
➜ τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα,

όπως:
✔ COSME Πειραιώς Επιχειρείν για την κάλυ-

ψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την
υλοποίηση επενδύσεων (ύψος χρηματο-
δότησης ανάλογα με το μέγεθος της επι-
χειρήσης, κυμαίνεται από 15.000-
€3.000.000)." 

✔ COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS
για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας ένα-
ντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις
μέσω POS, (ύψος χρηματοδότησης 4.000
- 300.000 ευρώ ),

✔ COSME Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο
Κίνησης" για προεξόφληση εγκεκριμένης
επιχορήγησης από Αναπτυξιακά Προ-
γράμματα (ύψος χρηματοδότησης από
5.000 ευρώ έως το ποσό της επιχορήγη-
σης με μέγιστο ποσό τις 750.000 ευρώ)

✔ COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό για
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης
(ύψος χρηματοδότησης ανάλογα με το μέ-
γεθος της επιχείρησης, κυμαίνεται από
7.000- €3.000.000)."

InnovFin: Το Πρόγραμμα που στηρίζει την
καινοτομία

Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο
«InnovFin SME Guarantee Facility», η Τράπε-
ζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων, στηρίζει τις καινοτόμες
επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους που ανα-
πτύσουν ήδη καινοτόμο δραστηριότητα ή θέ-
λουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες.

Το «InnovFin» είναι ένα πρόγραμμα εγγυοδο-
σίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση των επι-
χειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόμες
και απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα προ-
σωπικό. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από
€25.000 έως και €7.500.000.

Τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου
δανείου για τις επιχειρήσεις είναι:

➜ Ευνοϊκούς όρους δανεισμού και 
➜ ενίσχυση της ρευστότητας με μειωμένες εξα-

σφαλίσεις, μέσα από την εγγύηση InnovFin,
στο 50% του δανείου.

Επιχειρώντας «πράσινα»

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, παρέχει
καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα
και υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των
επενδυτικών αναγκών των πελατών, σε
αναπτυσσόμενους τομείς όπως η ενέργεια,
εξοικονόμηση ενέργειας, υπεύθυνη γε-
ωργία κα. Στόχος είναι η ενίσχυσή επιλο-
γών που συντελούν στον εκσυγχρονισμό
και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων
υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και η
υποστήριξη αποδοτικών, «καθαρών» και
βιώσιμων νέων επενδύσεων. 

Ενδεικτικά παρέχονται:

✔ δάνεια για επιχειρήσεις και ιδιώτες
• Επιχειρηματικά Κ/Κ, ΜΠ
• Στεγαστικά
• Καταναλωτικά

✔ συμβουλευτικές υπηρεσίες 

• ΣΠΔ
• Green Key & Travelife
• Ενεργειακή Μελέτη κλπ

Προτεραιότητα αποτελεί η ενδυνάμωση
και προσαρμογή των ελληνικών επιχειρή-
σεων στα διεθνή πρότυπα και στη βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας τους, προ-
σβλέποντας στην προώθηση ενός βιώσιμου
πλέον μοντέλου ανάπτυξης και ευημερίας.



104 ΤΕΥΧΟΣ�37

δράσεις ΚΕΕ

M
ε επιστολή του, προς τον υπουργό Εσωτερι-

κών κ. Π. Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή

υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση, ο πρόεδρος

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ.

Κων/νος Μίχαλος ζήτησε, στις 3 Ιουλίου, να καταργηθούν

τα δημοτικά τέλη στις επιχειρήσεις που είναι εγκατε-

στημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις αναγνωρι-

σμένες Άτυπες Συγκεντρώσεις. Με ανάλογο έγγραφο του,

προ τριών μηνών, ο πρόεδρος της ΚΕΕ ζήτησε από τους αρ-

μόδιους υπουργούς τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συ-

νεργασίας μεταξύ Φορέων Διαχείρισης και ΟΤΑ, με σκοπό

τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών που καταβάλουν

οι επιχειρήσεις, για πραγματικές ανταποδοτικές υπηρεσίες,

στο πλαίσιο επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των δύο με-

ρών και με προοπτική την αυτοδιαχείριση των Πάρκων από

φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 

Όμως η πρόσφατη ρύθμιση που μεσολάβησε με την ψήφι-

ση του Ν.4530/2018, σύμφωνα με την οποία καταργήθη-

καν τα δημοτικά τέλη για όλους τους φορείς που αξιοποι-

ούν ακίνητα του ελληνικού δημοσίου (σύμβαση παραχώ-

ρησης κ.λπ.), με σκοπό την ανάπτυξη τους για κάθε χρήση,

μεταξύ των οποίων και τα Επιχειρηματικά Πάρκα, Εμπο-

ρευματικά Κέντρα κ.λπ., δημιουργεί νέα δεδομένα. Τα δε-

δομένα αυτά επιβάλουν τη γενίκευση αυτής της ρύθμισης για

όλα τα Πάρκα, προκειμένου να μην καταργηθούν βιαίως οι

κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρή-

σεων που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ΒΕ-

ΠΕ φορέων της ιδιωτικής οικονομίας, οι οποίες συχνά μά-

λιστα καλούνται να καταβάλουν διάφορα τέλη, για διάφο-

ρους σκοπούς, σε διάφορους φορείς εποπτείας και διαχείρισης

των Πάρκων.

Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο και αίτημα που θέτει ο

Κων/νος Μίχαλος για τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας,

με τη συμμετοχή των αρμοδίων υπουργείων Εσωτερικών

και Ανάπτυξης και της ΚΕΔΕ για την εκπροσώπηση των

ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με την ελπίδα αναζήτησης και θεσμοθέ-

τησης μιας δίκαιης και νόμιμης λύσης.

Κ. Μίχαλος: Να καταργηθούν τα 
Δημοτικά Τέλη στα Επιχειρηματικά
Πάρκα και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις
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T
η ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη

δραστική μείωση των δημοτικών τελών των επι-

χειρήσεων ζήτησε η Κεντρική Ένωση Επιμελη-

τηρίων από τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανά-

πτυξης. Σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος της

ΚΕΕ κ. Κ. Μίχαλος στους υπουργούς, στις 23 Φεβρουαρί-

ου, υποστηρίζει ότι τα δημοτικά τέλη που επιβάλουν οι ΟΤΑ

στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε Επιχειρημα-

τικά και Βιοτεχνικά Πάρκα, καθώς και σε άτυπες συγκε-

ντρώσεις σε βιομηχανικές ζώνες εκτός σχεδίου, είναι ένα

κρίσιμο και σημαντικό θέμα που αποτελεί αντικείμενο υψη-

λού ενδιαφέροντος στο πεδίο της βελτίωσης του επιχειρη-

ματικού περιβάλλοντος. 

Οι επιχειρήσεις, ιδίως στους Ο.Τ.Α. των μεγάλων αστικών

κέντρων, όπου συχνά δεν υφίσταται το στοιχείο της εντο-

πιότητας, υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά,

πολύ μεγαλύτερα από αυτά που επιβάλλονται στις λοιπές

κατηγορίες χρήσεων του Δήμου, με μηδενική δυνατότητα

αντίδρασης και διαπραγμάτευσης εκ μέρους των επιχειρή-

σεων, χωρίς να παρέχονται ανάλογες υπηρεσίες καθαριό-

τητας και οδοφωτισμού, οι οποίες θεωρούνται ανταποδοτι-

κού χαρακτήρα.

Στην πρόταση νόμου που καταθέτει η Κεντρική Ένωση Επι-

μελητηρίων, επαναφέρει παλιά νομοθετική ρύθμιση που δεν

είχε ψηφιστεί για το ίδιο θέμα. Ζητάει να θεσμοθετηθεί η υπο-

χρέωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ των

ΟΤΑ και των Φορέων Διαχείρισης των Πάρκων που έχουν

ολοκληρωθεί, δεσμευτικά. Μέχρι την υπογραφή της Προ-

γραμματικής Σύμβασης, το 80% των δημοτικών τελών, που

θα προσδιοριστούν με ανταγωνιστική διαδικασία, θα απο-

δίδεται στους Φορείς Διαχείρισης, με την υποχρέωση να πα-

ρέχουν τις σχετικές ανταποδοτικές υπηρεσίες. Στην ίδια πρό-

ταση νόμου, ζητείται να θεσμοθετηθεί ανώτατη τιμή δημο-

τικών τελών για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανα-

γνωρισμένες άτυπες συγκεντρώσεις, ίση με τη μέση χρέω-

ση για την αντίστοιχη χρήση εντός των ορίων του ΟΤΑ,

όπως σήμερα ισχύει για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμ-

φωνα με το Ν.3982/2011. 

Πρόταση νόμου
της ΚΕΕ 
για δραστική 
μείωση 
των δημοτικών 
και λοιπών τελών
διαχείρισης στα
Επιχειρηματικά
Πάρκα 



Το 1993 ιδρύεται η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στη χώρα, διατηρώντας παράλ-
ληλα μια από τις πιο υψηλές θέσεις της κατάταξης των εθνικών ελεγκτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευ-
ρώπη. Με ισχυρές αποδόσεις και κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά, η ΣΟΛ Crowe παραμένει ηγέ-
τιδα στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται σταθε-
ρά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, με 600 και πλέον συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία έχει αναπτύξει το πολυ-
πληθέστερο δίκτυο στη χώρα, με στόχο την μέγιστη ΄καθετοποίηση’ της επιχειρηματικής της δραστηριότητας για να προ-
σφέρει λύσεις σέ ένα διευρυμένο ιδιωτικό αλλά και δημόσιο δίκτυο επιχειρήσεων και φορέων. 

25 χρόνια μετά, η ΣΟΛ Crowe παραμένει πρώτη στον ελεγκτικό κλάδο παρά την είσοδο και τον ανταγωνισμό των πολυε-
θνικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Για την σημερινή εικόνα της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΟΛ Crowe κ. Παναγιώτης Αλαμάνος σημειώνει «Αποστολή μας στη ΣΟΛ Crowe είναι να μπορούμε να παρέχουμε εγ-
γυήσεις στους συνεργάτες μας, που θα επιτρέψουν την βέλτιστη προσαρμογή τους στις απαιτούμενες αλλαγές, όπως ορί-
ζονται από το Ευρωπαϊκό αλλά και Ελληνικό νομικό πλαίσιο. Με τους ανθρώπους μας να αποτελούν για χρόνια τον ακρο-
γωνιαίο λίθο της εταιρείας, επιχειρούμε πάντα να δημιουργούμε αξία για τους ίδιους και κατ’ επέκταση για την ελληνική
επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει συγκεντρώσει σημαντι-
κή τεχνογνωσία, εμπειρία και πολύτιμη γνώση. Και βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο από τη σκοπιά του Ορκω-
τού Ελεγκτή. Τόσο στην Μεσόγειο, μέσω της Ομοσπονδίας Μεσογειακών Ορκωτών Λογιστών (Fédération des Experts
Comptables Méditerranéens – FCM) όσο και στις υπόλοιπες ηπείρους μέσω του δικτύου Crowe Global, αλλά και μέσω
της συμμετοχής των ανθρώπων μας σε θεσμούς όπως αυτός του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης "Hellenic ACFE",
συμμετέχουμε ενεργά ώστε να είμαστε παραπάνω από βέβαιοι ότι κάθε απειλή μπορεί να αντιμετωπιστεί, θωρακίζοντας
και προστατεύοντας τις επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα.» 

Η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικότητας φαίνεται να παραμένει πρόκληση από μόνη της. Συνυπολογίζοντας το δυναμι-
κό μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και τις συχνά μεταβαλλόμενες φορολογικές συντεταγμένες στην Ελλάδα, οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις διανύουν σίγουρα μια πορεία αρκετά δύσκολη προς τη βιωσιμότητά τους. 

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι μάλλον αμφιλεγόμενη, ο τρόπος διοίκησης φαίνεται να παραμένει ένα ζητούμε-
νο που δεν κατέχει δέουσα σημασία, και η ψηφιακή εποχή αρχίζει να επιβάλλει αλλαγή νοοτροπίας στις καταναλωτικές
συμπεριφορές. Αυτές οι προκλήσεις αφορούν στο σήμερα και το αύριο των επιχειρήσεων και δεν σταματούν εδώ. 

Όπως επισημαίνει ο Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΣΟΛ Crowe, κ. Χάρης Φαλτσέτας «Στην πλειοψηφία
τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές. Γνωρίζουμε καλά, ότι αυτό που χρειάζονται σήμερα οι
επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν είναι υποστήριξη. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου για να γνωρίζουν κάθε στιγ-
μή τα οικονομικά μεγέθη τους, τα εργαλεία που θα τους υποδείξουν το «πως», μια συντονισμένη και αποτελεσματική κα-
θοδήγηση για την πορεία τους προς τα μπρος. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Από τον στρατηγικό και επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό της επιχείρησης, τη διαχείριση των κεφαλαίων, τις ανάγκες επένδυσης, τη μέτρηση του ρίσκου όπως
και άλλα φορολογικά αλλά και χρηματοδοτικά προβλήματα, είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να επεξεργάζονται. Ο ρόλος
μας, δεν εξαντλείται στο ορθό και άρτιο «πως». Οι λύσεις που παρέχουμε είναι εξειδικευμένες και εξατομικευμένες σε
κάθε ανάγκη είτε αφορά μια μικρότερη είτε μεγαλύτερη επιχείρηση. Η εμπειρία των συμβούλων μας σε ένα μεγάλο φά-
σμα επιχειρηματικής δράσης, όπως στους κλάδους τροφίμων, ενέργειας, τεχνολογίας, φαρμακοβιομηχανίας, εστίασης,
τουρισμού, κ.α, μας δίνουν την δυνατότητα να εγγυηθούμε για την αποτελεσματική συμβολή μας στην μετάβασή τους ως
προς τα θεσμικά, φορολογικά και νομικά θέματα.» 

Από το 2006 η ΣΟΛ Crowe είναι μέλος του 8ου μεγαλύτερου δικτύου στον κόσμο, αυτό της Crowe, το οποίο συγκαταλέ-
γεται ανάμεσα στα 10 μεγαλύτερα και κορυφαία λογιστικά δίκτυα διεθνώς, αποτελούμενο πλέον από περισσότερες από
220 εταιρείες σε 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρουσία της ΣΟΛ Crowe στο παγκόσμιο
δίκτυο, έχει συνεισφέρει στην εδραίωσή του ως πρώτου στην Ευρώπη για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. 

ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 8691100 • FAX: 210 8617328, 210 8618016 • e-mail: solae@solae.gr

ΣΟΛ Crowe: Λύσεις για την σύγχρονη επιχειρηματικότητα
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T
α Επιμελητήρια είναι ο κύριος εκφραστής και

αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικής κοινό-

τητας, τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης

Επιμελητηρίων Ελλάδας Κωνσταντίνος Μίχαλος,

μιλώντας στην ανοιχτή κοινή συνεδρίαση που διοργάνωσαν

την Κυριακή, 18 Μαρτίου, τα 5 Επιμελητήρια της Στερε-

άς Ελλάδας με θέμα «Η εφαρμογή της νέας επιμελητη-

ριακής νομοθεσίας – Πορεία του επιμελητηριακού θε-

σμού».

«Η Στερεά Ελλάδα είναι μια περιφέρεια με καθοριστικό ρό-

λο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια περιφέ-

ρεια της οποίας η ίδια η πολυμορφία, δημιουργεί ταυτό-

χρονα σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και έντονες περι-

βαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις. 

Μια περιφέρεια που διαθέτει εξαιρετικούς φυσικούς και πο-

λιτιστικούς πόρους. Διαθέτει αξιόλογη παραγωγική βάση,

με αιχμή τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Διαθέτει,

σπουδαίες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τριτο-

γενή τομέα, ιδιαίτερα στον τουρισμό και στο εμπόριο. 

Μια περιφέρεια που, την ίδια στιγμή, χαρακτηρίζεται από

μεγάλες ανισότητες και παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτε-

ρα ποσοστά ανεργίας στη χώρα. 

Μια περιφέρεια που έχει άμεση ανάγκη από επενδύσεις, από

νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, από αύξηση της εξω-

στρέφειας, ώστε να τονωθεί η απασχόληση. Να δημιουρ-

γηθούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για την αναβάθμιση

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, πρέπει να επισημάνω, ότι

και τα πέντε Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας, έχουν ανα-

λάβει και επιτελούν ουσιαστικό ρόλο. 

Είναι από τα πιο δραστήρια και παραγωγικά Επιμελητήρια

της χώρας, με αξιόλογες πρωτοβουλίες και δράσεις. Με τεκ-

μηριωμένες προτάσεις και διεκδικήσεις. Με συνεχή και απο-

τελεσματική παρουσία, στο πλευρό των μελών τους. 

Η δράση των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας, επιβε-

βαιώνει στην πράξη τη σημασία του Επιμελητηριακού Θε-

σμού, ως κύριου εκφραστή και αρωγού της ελληνικής επι-

χειρηματικής κοινότητας. 

Είμαστε ο θεσμός που υπηρετεί για πάνω από 100 χρόνια την

ανάπτυξη της οικονομίας. Και που εκπροσωπεί σήμερα πε-

ρισσότερες από 900.000 επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς

και κλάδους της οικονομίας. 

Παρ’ όλα αυτά – ίσως όμως και γι’ αυτό το λόγο – τα Επι-

μελητήρια έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο

εγχώριων και ξένων παραγόντων. Βρέθηκαν στο επίκεντρο

«δήθεν» μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, που είχαν στόχο

να αποδυναμώσουν το θεσμό. Να περιορίσουν το ρόλο του.

Να τον καταδικάσουν σε θάνατο, δια της οικονομικής ασφυ-

ξίας. 

Το 2010 χρειάστηκε να δώσουμε αγώνα ενάντια στα σχέδια

για επιμελητηριακό «Καλλικράτη», με υποχρεωτικές συνε-

νώσεις και συγχωνεύσεις.

Τη μάχη την κερδίσαμε, αλλά ο πόλεμος συνεχίστηκε. Και

φθάσαμε στην κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής, από

το 2015. 

Κι αυτό γιατί, οι εκπρόσωποι της τρόικας, θεώρησαν ότι η

ετήσια συνδρομή – μια συνδρομή που αντιστοιχεί σε υπη-

ρεσίες πολλαπλάσιας αξίας – αποτελούσε εμπόδιο στην

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Δεν είναι εμπόδιο η φορολογία και τα συνεχή χαράτσια. Δεν

Κ. Μίχαλος: Τα Επιμελητήρια κύριος
εκφραστής και αρωγός της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας
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α βραβεία «Best Workplaces in Europe» στις επιχει-

ρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην

Ευρώπη για το 2018 απονεμήθηκαν στις 14 Ιουνίου

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. H Διαμαντής Μασούτης

Α.Ε. διακρίθηκε για μία ακόμη φορά στην κατηγορία των

μεγάλων επιχειρήσεων (Best Large Workplaces in Europe).

Στη φετινή Ευρωπαϊκή έρευνα συμμετείχαν 2.821 εταιρεί-

ες από 19 χώρες και από 15 διαφορετικούς κλάδους που

απασχολούν στο σύνολό τους 1.651.065 εργαζόμενους και

διακρίθηκαν συνολικά 125 εταιρείες μεταξύ των οποίων και

η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 

Η διάκριση αυτή έρχεται αμέσως μετά τη βράβευση της

εταιρείας στην 3η θέση, ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες

με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. βρα-

βεύεται στα Best Workplaces για 

6η συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη και για 7η στην Ελλά-

δα. Οι διακρίσεις με διάρκεια επιβεβαιώνουν τη θεμελιώδη

σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στην

εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Ο Μασούτης 
για 6η συνεχή
χρονιά ανάμεσα
στις εταιρείες 
με το καλύτερο
εργασιακό 
περιβάλλον 
στην Ευρώπη!

Για την ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. το βραβείο παρέλαβε ο εκπαιδευτικός σύμβουλος κ. Νίκος Βαχαρέλης
και η περιφερειακή διευθύντρια κα Φρόσω Αγοραστού, από την Ανθή Τσέντου Senior Project Manager Great

Place to Work Hellas 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2018

H
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ανακοινώνει την ολο-

κλήρωση της εξαγοράς της Προμηθευτικής Τροφί-

μων Α.Ε. και με την έγκριση πλέον της Επιτροπής

Ανταγωνισμού. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ολομέλειά της,

την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, ενέκρινε ομόφωνα με την

υπ’ αριθμ. 665/2018 απόφασή της την εξαγορά και την από-

κτηση του πλήρους ελέγχου από την Διαμαντής Μασούτης

Α.Ε. της Προμηθευτικής Τροφίμων Α.Ε. που βρίσκεται στο

νομό Αττικής και την Άνδρο, με 56 εταιρικά καταστήματα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματο-

ποιηθεί στα 42 χρόνια αναπτυξιακής της πορείας.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., market leader του κλάδου

στην Βόρεια Ελλάδα, διαθέτει 

δίκτυο καταστημάτων με 273 καταστήματα, 251 καταστή-

ματα λιανικής και 22 καταστήματα χονδρικής Cash & Car-

ry. Αναπτύσσεται γεωγραφικά σε όλους τους νομούς της

Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ήπειρο, Φθιώτιδα, Αι-

τωλοακαρνανία, Εύβοια και τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Χίο

και Θάσο. 

Τώρα με την εξαγορά, αναπτύσσεται και στην Αττική και την

Άνδρο, το δίκτυο καταστημάτων της αυξήθηκε εντυπωσια-

κά και διαθέτει 329 εταιρικά καταστήματα. Αποτελεί πλέ-

ον μία από τις πολύ σημαντικές δυνάμεις του κλάδου.

O Μασούτης τώρα και στην Αττική! 
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
η εξαγορά της Προμηθευτικής Τροφίμων Α.Ε. 
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είναι εμπόδιο το ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν πά-

νω από το 50% των εσόδων τους σε φόρους και εισφορές. 

Δεν είναι εμπόδιο το κόστος της ενέργειας. Δεν είναι εμπό-

διο η γραφειοκρατία και το χάος της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν είναι εμπόδιο ότι το 2018 η Ελλάδα δεν διαθέτει ακό-

μα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν είναι η έλ-

λειψη σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων. 

Το πρόβλημα ήταν τα 50 και 100 ευρώ που ήταν η συνδρο-

μή στα Επιμελητήρια, για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Συνδρομή η οποία αντιστοιχει μάλιστα σε υπηρεσίες πολ-

λαπλάσιας αξίας: πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήρι-

ξη, δικτύωση, στήριξη της εξωστρέφειας. 

Παρ’ όλα αυτά, θα έλεγα ότι δεν τους κάναμε τη χάρη: τα

Επιμελητήρια κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους. Συ-

νέχισαν να στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Συνέχισαν

να στηρίζουν την προσπάθεια για ανάκαμψη της ελληνικής

οικονομίας. 

Το μοναδικό, ίσως, σημείο βελτίωσης του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια – όπως προκύπτει από

τις σχετικές εκθέσεις διεθνών οργανισμών – είναι η λει-

τουργία του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για

την ίδρυση επιχειρήσεων. 

Και οι δύο αυτές δομές, οργανώθηκαν και λειτουργούν μέ-

χρι τώρα με επιτυχία, χάρη στα Επιμελητήρια. Χάρη στη

γνώση, στην εμπειρία και στην προσπάθεια των ανθρώπων

τους. 

Τα Επιμελητήρια είναι αυτά που δεν σταματούν να ανα-

λαμβάνουν δράσεις εξωστρέφειας και δικτύωσης. Με προ-

γράμματα διμερούς συνεργασίας, με αποστολές και συμμε-

τοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. 

Τα Επιμελητήρια είναι αυτά που συνεχίζουν να παρέχουν

έγκυρη επιχειρηματική πληροφόρηση, σοβαρή συμβουλευ-

τική υποστήριξη, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτι-

σης για επιχειρηματίες και στελέχη. 

Τα Επιμελητήρια τόλμησαν πρώτα να εφαρμόσουν την ψη-

φιακή υπογραφή. 

Τα Επιμελητήρια είναι που αναπτύσσουν διαρκώς νέες υπη-

ρεσίες και δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας: υπη-

ρεσίες διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης δια-

φορών, θερμοκοιτίδες και προγράμματα στήριξης της νεο-

φυούς επιχειρηματικότητας, δομές για τη δικτύωση και τη

χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. 

Ο λόγος που κανείς δεν έχει μέχρι τώρα καταφέρει να «κου-

ρέψει» τον επιμελητηριακό θεσμό, είναι ότι τα Επιμελητή-

ρια παράγουν έργο. Έργο ποιοτικό, έργο καθημερινό. 

Κι αυτό το έργο, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε.

Και να διασφαλίσουμε προϋποθέσεις, ώστε να το συνεχί-

σουμε και να το αναπτύξουμε, ακόμη περισσότερο. 

Στα τέλη του 2017, μετά από διαδοχικές αναβολές, είχαμε

τις Επιμελητηριακές Εκλογές. Και είχαμε, επίσης, την ψή-

φιση του νόμου 4497/2017, ο οποίος δημιουργεί ένα νέο

πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού. 

Τα θετικά στοιχεία είναι αρκετά. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα: 

❚ Στην εισαγωγή του θεσμού των Κέντρων Υποστήριξης

Επιχειρήσεων, με στόχο η επιτυχημένη ως τώρα Υπηρεσία

Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, να επεκταθεί σε

όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. 

❚ Στη θέσπιση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμ-

βουλίου, ώστε οι αναπτυξιακές δράσεις των Επιμελητη-

ρίων να συντονίζονται στο πλαίσιο του ευρύτερου ανα-

πτυξιακού σχεδιασμού για μέγιστη απόδοση. 

❚ Στις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των

Επιμελητηρίων και για τις δυνατότητες ενίσχυσης του προ-

σωπικού τους, χωρίς επιβάρυνση ούτε των Επιμελητηρίων,

ούτε του κρατικού προϋπολογισμού. 

❚ Στην καθιέρωση των Διμερών Επιμελητηρίων, τα οποία

λειτουργούν ως σύμμαχος της εξωστρέφειας των ελληνι-

κών επιχειρήσεων.

Υπάρχουν, ωστόσο, και τα σημεία προσοχής στα οποία πρέ-

πει επίσης να εστιάσουμε. Έχω ήδη λάβει και μελετήσει τις

παρατηρήσεις των Επιμελητηρίων και θα συζητήσουμε στη

συνέχεια διεξοδικά για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί. 

Είναι βασικό ζητούμενο να αποσαφηνίσουμε ποια έσοδα

των Επιμελητηρίων αποτελούν, σύμφωνα με το νόμο, τα-

κτικά έσοδα, επί των οποίων υπολογίζονται ποσοστά επι-

χορηγήσεων και δαπανών. 

Σημαντικό είναι να υιοθετήσουμε ως Ένωση μια ενιαία στά-

ση και μεθοδολογία, σε μια σειρά από διοικητικά θέματα,

θέματα προσωπικού κ.ά. που δημιουργούνται με το νέο νό-

μο. 

Επίσης, θα πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα του ύψους

των συνδρομών, έναντι ανταποδοτικών υπηρεσιών, αλλά

και τον τρόπο είσπραξης, ώστε να διευκολύνονται τα μέλη

μας και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσι-

μότητα των Επιμελητηρίων. 

Στόχος μας, στόχος κοινός, εξακολουθεί να είναι η δημι-

ουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του Επιμελη-

τηριακού Θεσμού. Ενός πλαισίου που θα μας επιτρέψει να

λειτουργούμε στα πρότυπα των προηγμένων ευρωπαϊκών

Επιμελητηρίων – με τα οποία βρισκόμαστε σε επαφή και

ήδη αντλούμε εμπειρία και καλές πρακτικές. 

Συνεχίζουμε, με επιμονή, να ζητούμε από την Πολιτεία την

αξιοποίηση των δομών, της εμπειρίας και της γνώσης που

διαθέτουν τα Επιμελητήρια της χώρας. Έχουμε καταθέσει συ-

γκεκριμένες προτάσεις για τον ενεργό ρόλο που μπορούν

να αναλάβουν τα Επιμελητήρια, σε θέματα όπως είναι η

υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η διαχείριση του εξω-

δικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η εξωστρέφεια

και η τουριστική προβολή, η επαγγελματική κατάρτιση και

η προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 

Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες προς τα μέλη

μας. 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, με συνεχείς παρεμβάσεις και

προτάσεις, ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον: με

λιγότερους φόρους, με αποτελεσματικότερη διοίκηση, με

σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας, με κίνητρα για την προσέλκυση επεν-

δύσεων και την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Όσο κι αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, τα Επιμελητήρια

είναι και θα είναι η φωνή εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών

επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που παλεύουν όλα

αυτά τα χρόνια για επιβίωση και ανάπτυξη. 

Απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη και χρέ-

ος να υπερασπιστούμε το ρόλο μας.

Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τα Επιμελητήρια ισχυρά,

δραστήρια και αποτελεσματικά».



T
ο ψηφιακό μάρκετινγκ παραμένει ένα αντικείμενο πολύ επίκαιρο, καθώς οι

εξελίξεις σε αυτό είναι συνεχείς και υπάρχει διαρκής ανάγκη για ενημέρωση,

δοκιμή νέων πρακτικών και δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες και

φυσικά λόγω της γρήγορα μεταβαλλόμενης συμπεριφοράς του κοινού στα ψηφιακά

μέσα.

Αποτελεί επίσης χώρο με μεγάλη εργασιακή κινητικότητα, πολλές νέες (σε αντικείμε-

νο αλλά και αριθμό) θέσεις εργασίας και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης. Όμως το μάρ-

κετινγκ, οι πωλήσεις, η επικοινωνία, η εξυπηρέτηση πελάτη περνούν πλέον από πολ-

λαπλά κανάλια, ψηφιακά, φυσικά και υβριδικά. Το ίδιο το κοινό στο οποίο απευθυνό-

μαστε σε όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείται ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση έχει

υιοθετήσει μια πολυ-καναλική συμπεριφορά, επισκεπτόμενο και χρησιμοποιώντας πα-

ράλληλα φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά καταστήματα, μηχανές ανα-

ζήτησης – σύγκρισης – αξιολόγησης, portals & blogs, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα και tablets, ενώ συνεχίζει να παρα-

κολουθεί και τα «παραδοσιακά» μέσα (τηλεόραση, έντυπα, outdoor, below-the-line ενέργειες κοκ).

Το μέλλον λοιπόν βρίσκεται στη συντονισμένη διαχείριση όλων των καναλιών γι αυτό και θα μιλάμε όλο και περισσότε-

ρο για πολυ-καναλικό μάρκετινγκ (omni-channel marketing). Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες

(chat bots, VR/AR, ΑΙ, Internet of things, κοκ) σε συνδυασμό με τα νέα κανάλια δίνουν νέες διαστάσεις στην εμπειρία πε-

λάτη (customer experience) η διασφάλιση της οποίας θα αντικαταστήσει τη σημερινή έννοια της εξυπηρέτησης πελάτη. 

Η διαφορά μεταξύ της διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη (customer experience management) με την εξυπηρέτηση πελά-

τη είναι ότι η πρώτη καλύπτει ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή ενός καταναλωτή (customer journey), από την αρχική

αναζήτηση μέχρι τη χρήση του προϊόντος ή υπηρεσίας, και καταγράφει τη διαμόρφωση της τελικής εμπειρίας και συμπε-

ριφοράς του πελάτη ως το αποτέλεσμα του συνόλου των εμπειριών της διαδρομής αυτής (και των διαφόρων σημείων επα-

φής – touch points – με την επιχείρηση). 

Η διαφορά αυτή μπορεί να ακούγεται ως μικρή, αλλά στην πραγματικότητα οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των

διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και της πελατοκεντρικής νοοτροπίας – κουλτούρας των εργαζομένων σε όλα τα ιε-

ραρχικά επίπεδα.

Τέλος η αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών απαιτεί τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων (data) – και οι

γνώσεις και δεξιότητες αξιοποίησής τους θα γίνει προαπαιτούμενο για όσους στελεχώνουν τις πιο πάνω θέσεις. Σε στρα-

τηγικό επίπεδο, ένα βασικό ζητούμενο είναι η κατανόηση των ανατρεπτικών αλλαγών (disruptions) που παρατηρούνται

στις αγορές, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αναδύονται διαρκώς και η απαιτούμενη προσαρμογή της επιχείρησης σε

αυτές τις προκλήσεις. Πρόκειται γι αυτό που αναφέρεται ως μετασχηματισμός – ψηφιακός μετασχηματισμός.

Από το ψηφιακό στο πολυ-καναλικό 
μάρκετινγκ και την εμπειρία πελάτη

Σέργιος Δημητριάδης,
Αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Σ
ύσκεψη εργασίας για τα δάνεια με την Εγγύηση

του Ελληνικού Δημοσίου και τον εξωδικαστικό

μηχανισμό ρύθμισης οφειλών πραγματοποιήθη-

κε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-

δας στις 20 Ιουλίου μεταξύ του κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδι-

κού Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, του προέδρου της ΚΕΕ

κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, των πρόεδρων και εκπρόσω-

πων Επιμελητηρίων Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ημαθίας,

Ηλείας, Μεσσηνίας, Λάρισας, Αχαΐας, υπηρεσιακών πα-

ραγόντων της Δ25 και της υπεύθυνης του γραφείου της

Αντιπροεδρίας, κ. Γιάννη Δραγασάκη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε επιτακτικά από

τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στο πρόβλημα των δανείων

που έχουν λάβει την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και

το οποίο ταλανίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Επίσης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην απελευθέ-

ρωση του ελληνικού Δημοσίου από τις εγγυήσεις λόγω υπαι-

τιότητας των Τραπεζών, καθώς επίσης και στη βελτίωση

των διαδικασιών ελέγχου, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν

να εντάσσονται στις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχα-

νισμού ρύθμισης οφειλών. 

Συζητήθηκε, επίσης, ο νέος νόμος 4549/14-6-2018 που αφο-

ρά στις Εγγυήσεις του ΕΔ και ειδικότερα ο χρόνος έκδοσης

των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων που θα ρυθμί-

ζουν μια σειρά από θέματα εφαρμογής των διατάξεων του,

καθώς και η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων. 

Τα Επιμελητήρια ζήτησαν το συντομότερο την αξιοποίηση

του εξωδικαστικού μηχανισμού και για τις επιχειρήσεις που

έχουν δάνεια με τις εγγυήσεις του ΕΔ, όπως εξάλλου προ-

βλέπεται στον νόμο. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος για τή-

ρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των Τραπεζών απέ-

ναντι στο Δημόσιο και στις επιχειρήσεις πρέπει να επιτα-

χυνθεί, ώστε να απεγκλωβιστούν οι επιχειρήσεις και να προ-

χωρήσουν σε ρυθμίσεις.  

Ο κ. Κουρμούσης αναφέρθηκε στα ερωτήματα που τέθη-

καν και στις δυνατότητες που δίνει ο εξωδικαστικός, ενώ οι

υπηρεσιακοί παράγοντες τις Δ25 στο πλαίσιο των αρμοδιο-

τήτων τους απάντησαν σε τεχνικές λεπτομέρειες των διαδι-

κασιών που αφορούν στις καταπτώσεις ή στις απελευθερώ-

σεις από τις Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύσκεψη εργασίας για τα δάνεια με
την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
και τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών
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O
τομέας των μεταφορών μπορεί να γίνει ο κατα-

λύτης στην προσπάθεια της Ελλάδας να αξιο-

ποιήσει αποτελεσματικά τα συγκριτικά της πλε-

ονεκτήματα. Να προσελκύσει νέες, μεγάλες επεν-

δύσεις. Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξω-

στρέφεια της οικονομίας της. Να οικοδομήσει τους όρους μιας

δυναμικής, διατηρήσιμης και ταυτόχρονα ισόρροπης ανά-

πτυξης με πρωταγωνιστές τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτά

σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην έναρξη της 17ης Πα-

νελλήνιας Επιμελητηριακής Συνδιάσκεψης Μεταφορών στη

Λειβαδιά που διοργάνωσαν ο Ελληνικός Επιμελητηριακός

Σύνδεσμος Μεταφορών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο

Βοιωτίας, στις 2 Ιουνίου.

Η ομιλία του Κ. Μίχαλου:

«Είναι γνωστό ότι οι Μεταφορές συνιστούν έναν τομέα με

κρίσιμμη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανά-

καμψη της Ελλάδας, μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης

και οπισθοδρόμησης. 

Το επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών – όσον

αφορά τα δίκτυα, τις υποδομές και τις υπηρεσίες – επηρεά-

ζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών

όσο και την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές κάθε οι-

κονομίας. 

Οι μεταφορές είναι επίσης ένας τομέας με κρίσιμο ρόλο στο

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασία του πε-

ριβάλλοντος. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχει κινητοποιήσει τα τε-

λευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την

καινοτομία. Έχει αποτελέσει το πεδίο ανάπτυξης νέων τε-

χνολογιών, σε μια σειρά από κλάδους: ηλεκτροκίνηση, εναλ-

λακτικά καύσιμα, δορυφορικές επικοινωνίες και γεωπλη-

ροφορική, έξυπνα συστήματα διαχείρισης μεταφορών είναι

καινοτομίες που αναπτύχθηκαν στον τομέα των μεταφορών

και διαμορφώνουν πλέον τον τρόπο που ζούμε, μετακινού-

μαστε, εργαζόμαστε και επιχειρούμε. 

Για την Ευρώπη, οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο

κομμάτι της στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα, παρά τα θετικά βήματα που έγιναν τα τελευταία

χρόνια, εξακολουθεί στο συγκεκριμένο τομέα να παρου-

σιάζει σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα. 

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα με σπουδαία

πλεονεκτήματα, κυρίως στον τομέα των συνδυασμένων με-

ταφορών, λόγω της κομβικής γεωγραφικής της θέσης. 

Δυστυχώς, η προσπάθεια για αξιοποίηση αυτών των πλεο-

νεκτημάτων ξεκίνησε με αρκετή καθυστέρηση. Και συνά-

ντησε πρόσθετα εμπόδια, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Εμπόδια που καθυστέρησαν και καθυστερούν την ολοκλή-

ρωση των απαραίτητων υποδομών. Εμπόδια που αποθαρ-

ρύνουν τις επενδύσεις και κρατούν καθηλωμένη την αντα-

γωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016, η Ελλάδα βρίσκεται

ακόμα στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών – μελών, με

βάση 30 δείκτες που μετρούν τις επιδόσεις στον τομέα των

μεταφορών. Δείκτες που αξιολογούν τη λειτουργία των αγο-

ρών σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, την επιβά-

ρυνση του περιβάλλοντος από τις μεταφορές, την ποιότητα

των υποδομών, τα τροχαία ατυχήματα κ.ά. 

Η πρόοδος σε πολλά σημεία είναι εμφανής, εξίσου εμφανείς

είναι όμως και οι ελλείψεις. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις, οι νέοι οδι-

κοί άξονες ολοκληρώνονται. Και η Ελλάδα αποκτά ένα δί-

κτυο σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, με συνολικό μήκος

άνω των 2.000 χιλιομέτρων. 

Σήμερα, με όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που δημι-

ούργησε η κρίση, η Ελλάδα αποκτά ένα δίκτυο σύγχρονων

αυτοκινητόδρομων με συνολικό μήκος άνω των 2.100 χι-

λιομέτρων. Ένα δίκτυο που της επιτρέπει να αποκτήσει τη

χωροταξική οργάνωση, μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας. 

Ωστόσο, το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει περιορισμένο,

ειδικά όσον αφορά το δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτη-

τας. Ακόμη Ακόμη και στις περιοχές που εξυπηρετούνται

από το σιδηρόδρομο, το μεταφορικό έργο παραμένει χαμη-

λό, λόγω τεχνικών θεμάτων όπως είναι οι μικρές ταχύτητες,

το διαφορετικό εύρος γραμμής κτλ.

Στις θαλάσσιες μεταφορές, παρά το γεγονός ότι:

❚ η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς

και ακτοπλοϊκούς στόλους στον κόσμο

❚ διαθέτει εκατοντάδες δημόσιους λιμένες

❚ και μια ταξιδιωτική κίνηση που ξεπερνά το 20% των επι-

βατών θαλασσίων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Οι λιμενικές υποδομές της χώρας παραμένουν σε μεγάλο

βαθμό ανεπαρκείς. Τι σημαίνει αυτό; Δεν υπάρχουν επαρ-

κείς συγκοινωνιακές προσβάσεις στα λιμάνια. Δεν υπάρχει

Κ. Μίχαλος: 
Εθνική στρατηγική 
στις μεταφορές, 
καταλύτης στην αναπτυξιακή πορεία
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διαλειτουργικότητα με τα άλλα μεταφορικά μέσα και κυ-

ρίως με τους σιδηροδρόμους. 

Επίσης, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα και τις δυνατό-

τητες που διαθέτει η χώρα στον κλάδο των θαλάσσιων με-

ταφορών, η ναυτική εκπαίδευση υστερεί σημαντικά. Όπως

υστερεί και η ανάπτυξη υποστηρικτικών προς τη ναυτιλία

υπηρεσιών. 

Στις εναέριες μεταφορές, η παραχώρηση των περιφερεια-

κών αεροδρομίων υπήρξε μια θετική εξέλιξη. Η οποία κι-

νητοποιεί νέες επενδύσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις

για τόνωση της ανάπτυξης, στην Περιφέρεια και ιδίως στα

νησιά. 

Και βεβαίως σε άμεση συνάρτηση με τις μεταφορές λει-

τουργεί και ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας κλά-

δος ο οποίος μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει τα επό-

μενα χρόνια στον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ανά-

πτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Η αναπτυξιακή σημασία των υποδομών και των υπηρεσιών

της εφοδιαστικής αλυσίδας είνα θεμελιώδης. Θεμελιώδης

για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων,

μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη βελτι-

στοποίηση δικτύων διανομής, την εξοικονόμηση κόστους

και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας με νέες συνεργασίες.

Είναι θεμελιώδης, επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για

αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-

μάτων της χώρας, για κινητοποίηση νέων, εγχώριων και ξέ-

νων ιδιωτικών επενδύσεων.

Και σε αυτό τον κλάδο, όμως, υπάρχουν προβλήματα που

υπονομεύουν συστηματικά την ανάπτυξη. Σαφώς υπήρξαν

και θετικά βήματα, όπως η απελευθέρωση των μεταφορών

και η δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παραμένει, ωστόσο, σε μεγά-

λο βαθμό η απουσία ικανών υποδομών για συνδυασμένες με-

ταφορές. Εξακολουθεί να απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος

χωροταξικός σχεδιασμός με ειδική πρόβλεψη για την ανά-

πτυξη κέντρων logistics. Εξακολουθούν να ισχύουν οι πε-

ριορισμοί στους όρους κάλυψης και δόμησης, καθώς και η

έλλειψη συγκεκριμένων κινήτρων για την προσέλκυση ξέ-

νων επενδύσεων.

Τα βήματα προόδου που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σα-

φώς αναγνωρίζονται. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά για μια χώ-

ρα με τη γεωγραφική θέση, με τις δυνατότητες, αλλά και τις

αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας. 

Και το μείζον πρόβλημα για τη χώρα μας, στον τομέα των

μεταφορών – όπως και σε μια σειρά από άλλους τομείς –

είναι η απουσία μιας ολοκληωμένης, συνεκτικής, εθνικής

στρατηγικής. Μιας στρατηγικής, η οποία θα «ενώνει τα κομ-

μάτια του παζλ», θα έχει μακρόπνοη στόχευση και θα εφαρ-

μόζεται με συνέπεια, ανεξάρτητα από την εναλλαγή κυβερ-

νήσεων στην εξουσία. 

Πρέπει, λοιπόν, αυτή τη στρατηγική να τη διαμορφώσουμε.

Όχι γιατί επιβάλλεται να ευθυγραμμιστούμε με τις πολιτι-

κές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά γιατί ένας σύγχρονος,

λειτουργικός τομέας μεταφορών, είναι απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία

που θέλουμε. 

Η διαδικασία διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για

της Μεταφορές είναι σήμερα σε εξέλιξη. Και η Επιμελητη-

ριακή Κοινότητα, στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου, κα-

τέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, για τις πολιτικές και τις

παρεμβάσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η στρα-

τηγική. 

Θα τις επαναλάβω συνοπτικά: 

❚ Ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. 

❚ Ενίσχυση της διατροπικότητας, με έμφαση στη σύνδεση

των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο. 

❚ Πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση μεγάλων ιδιωτικών

επενδύσεων, με έμφαση στη δημιουργία εμπορευματικών

κέντρων και τερματικών σταθμών συνδυασμένης μετα-

φοράς.

❚ Αξιοποίηση αποδοτικών μοντέλων συνεργασίας δημόσι-

ου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση λιμένων και

αεροδρομίων, στα πρότυπα του Αεροδρομίου Ελευθέριος

Βενιζέλος.

❚ Ανάπτυξη σύγχρονου χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος

θα περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την αυτόνομη ανά-

πτυξη κέντρων Logistics, χωρίς αναχρονιστικούς περιορι-

σμούς. 

❚ Κίνητρα για την ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών και

για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

❚ Κίνητρα για την ανάπτυξη μιας «πράσινης» εφοδιαστικής

αλυσίδας, με αναβάθμιση στόλων, ενεργειακή αναβάθμι-

ση εγκαταστάσεων και διαδικασιών κτλ.

❚ Κίνητρα για την ανάπτυξη του κλάδου παροχής υποστη-

ρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας. 

❚ Δημιουργία ολοκληρωμένων πάρκων εφοδιαστικής αλυ-

σίδας στο Θριάσιο και στη Θεσσαλονίκη

❚ Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευ-

μένων δεξιοτήτων στον τομέα των μεταφορών. 

❚ Επιτάχυνση των έργων για την ανάπτυξη των Μέσων Στα-

θερής Τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την επέκτα-

ση του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα και την ολοκλήρωση του ΜΕ-

ΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Ώστε να μπορέσουν να αποσυμφο-

ρηθούν οδικοί άξονες, να τονωθούν τοπικές αγορές και να

δημιουργηθούν δυνατότητες οικιστικής και εμπορικής ανά-

πτυξης σε νέες περιοχές. 

Ο τομέας των μεταφορών μπορεί να γίνει ο καταλύτης στην

προσπάθεια της Ελλάδας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά

τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Να προσελκύσει νέες,

μεγάλες επενδύσεις. Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και

την εξωστρέφεια της οικονομίας της. Να οικοδομήσει τους

όρους μιας δυναμικής, διατηρήσιμης και ταυτόχρονα ισόρ-

ροπης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης με πρωταγωνιστές τις

ελληνικές επιχειρήσεις. Μιας ανάπτυξης με οφέλη για το

σύνολο των πολιτών. 

Χρειάζεται γι’ αυτό μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική

Μεταφορών. Χρειάζεται, κυρίως, ισχυρή πολιτική βούληση,

συνέπεια και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή της. 

Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να συμβάλουν ουσιαστικά

σε αυτή την προσπάθεια. Συνεισφέροντας τη γνώση και την

εμπειρία τους, σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Εκφράζοντας

τις θέσεις, τους προβληματισμούς, αλλά και τις προσδοκίες

των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της

Συνδιάσκεψης». 
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περιφέρεια Κρήτης

H
παρουσία της Περιφέρειας Κρή-

της στα ευρωπαϊκά δεδομένα εί-

ναι καταπληκτική αλλά δεν είναι

εύκολα ορατή εντός Κρήτης και εντός Ελ-

λάδας εκ των πραγμάτων. Έχει σταθερή

παρουσία στην Επιτροπή των Περιφερει-

ών (με παρουσία Αρναουτάκη), στη CRPM

(με συμμετοχή Αλεξάκη) και σε πολλά άλ-

λα δίκτυα και οργανισμούς. Ενδεικτικό

και αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι η Πε-

ριφέρεια Κρήτης έχει κερδίσει άνω των

30 ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων, τα τελευταία χρόνια όταν κλη-

ρονόμησε μόνο 3 από τις παλιές Νομαρχίες. Τι σημαίνει αυτό ; «όφελος σε εμπειρίες κυρίως και μετά σε οικονομικούς

πόρους, που αθροίζονται σε περισσότερα των 6 εκ €» απαντάει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αλεξάκης. Μα-

θαίνουμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα και την εφαρμόζουμε με τις κατάλληλες προσαρμογές σε όλη την Κρήτη. Νέες δια-

στάσεις και πολιτικές εισάγονται πλέον στις δράσεις μας, όπως : κλιματική αλλαγή, πράσινη οικονομία, γαλάζια ανάπτυ-

ξη, λύσεις φιλικές στο περιβάλλον, καινοτομία, γαλάζια ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, έξυπνη εξειδίκευση, αειφόρος του-

ρισμός, κλπ

Κάθε φορά που υπάρχει μια Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα emails παίρνουν

φωτιά από προσκλήσεις συμμετοχής : όλοι και κυρίως από το εξωτερικό, θέλουν την Περιφέρεια Κρήτης εταίρο σε ένα

ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

Όλα αυτά έχουν βοηθήσει να χτιστεί ένα BRAND που θα λέγαμε στη γλώσσα του μάρκετινγκ, στα ευρωπαϊκά στέκια για

την Περιφέρεια Κρήτης. 

Το σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης να συνεργαστούν σε μόνιμη βάση οι Μεγάλες Νησιωτικές Περιφέρειες της Μεσογείου

και να διεκδικήσουν επιπλέον πόρους λόγω της νησιωτικότητας και της μεσογειακής γεωγραφίας τους, είναι πλέον σε εφαρ-

μογή. 

Πρώτη συνάντηση με ορισμένους εξ αυτών στην Κρήτη τον Νοέμβριο 2016, δεύτερη συνάντηση τον Μάρτιο 2017 στην

Βαλέτα της Μάλτας και η τρίτη πριν λίγες ημέρες (Ιούλιος 2018) στην

Κορσική. 

Εκεί συναντήθηκαν με πρωτοβουλία του Γιώργου Αλεξάκη Αντιπερι-

φερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ο Περιφερειάρχης της

Κορσικής G Simeoni, ο Περιφερειάρχης της Σαρδηνίας F Pigliaru και

ο Αντιπεριφερειάρχης της Σικελίας G Armao. Αποφάσισαν να προχω-

ρήσει η συνεργασία των 4 μεγάλων νησιών – περιφερειών οπωσδήπο-

τε άμεσα το επόμενο διάστημα.

Οι τέσσερεις μεγάλες νησιωτικές περιφέρειες θα είναι ο πυρήνας της

συνεργασίας ενώ δορυφορικό ρόλο θα έχουν η Κύπρος, η Μάλτα και

οι Βαλεαρίδες Νήσοι. Η Κύπρος έχει γραφειοκρατικές δυσκολίες ως

Κράτος να συμμετέχει (δεν έχει Περιφέρειες), όμοια η Μάλτα αλλά

έχει μια δυναμική Υπουργό σε ένα μικρό νησί το Γκόζο και οι Βαλεα-

ρίδες Νήσοι που χρειάζονται για τις ιδέες τους (πέτυχαν μεταφορικό

ισοδύναμο ίσο με το 75% του αεροπορικού εισιτηρίου για τους μόνι-

μους κατοίκους των νησιών τους με κρατικούς πόρους). 

Γιώργος Αλεξάκης
Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα 

Αντιπρόεδρος CRPM

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης



Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.) συμμετείχε με επιτυχία στα Πο-
σειδώνια 2018 τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Metropolitan Expo δίπλα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Αθηνών από 4 έως 8 Ιουνίου 2018. Η ΟΛΒ Α.Ε. συμμετείχε για πρώτη
φορά με περίπτερο το οποίο επισκέφθηκαν πολλά στελέχη του διεθνούς
και ελληνικού ναυτιλιακού κόσμου.
Αναδεικνύοντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του λιμανιού του Βόλου
και τη συμβολή του στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, το περίπτε-
ρο της ΟΛΒ Α.Ε. αποτέλεσε πόλο έλξης για τους εκπροσώπους της πο-
λιτικής ηγεσίας, πλοιοκτήτες, ναυτιλιακούς παράγοντες και στελέχη της
ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Σε όλη τη διάρκεια των
Ποσειδωνίων, στελέχη του Οργανισμού έδωσαν το παρόν στο περίπτε-
ρό μας καλωσορίζοντας εγκάρδια το κοινό και παρουσιάζοντας την δρα-
στηριότητα και λειτουργία του λιμανιού.
Η ΟΛΒ Α.Ε. με την παρουσία της στα φετινά Ποσειδώνια υπογράμμισε
την θέση του λιμανιού ως πυλώνα της οικονομίας της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και ήταν συνεκθέτες η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Βιο-
μηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, η Χαλυβουργία Ελλάδoς
A.E., η βιομηχανία Λυκομήτρος STEEL Α.Ε., η εταιρεία Ρυμουλκών πλοί-
ων “Volos Tugs Union”, το δίκτυο Marine LNG Network, η Ένωση Ναυ-
τικών Πρακτόρων Μαγνησίας, ο σύνδεσμος «Αργοναύτες 2008», ο Αγρο-

τικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Ν. Αγχιάλου «Η Δήμητρα» κ.ά. Το
μήνυμα που η ΟΛΒ Α.Ε. έκανε γνωστό με το περίπτερό της στη μεγάλη
αυτή παγκόσμια ναυτιλιακή έκθεση συνοψίζεται σε τρία στοιχεία: 
➜ Το λιμάνι του Βόλου ήταν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα

σημείο αναφοράς της εμπορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζω-
ής ολόκληρης της Θεσσαλίας

➜ Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της
Μαγνησίας και όλης της Θεσσαλίας

➜ Προωθεί συνέργειες με σκοπό και στόχο την ανάπτυξη του αγρο-
κτηνοτροφικού και βιομηχανικού τομέα ολόκληρης της Περιφέ-
ρειας

Η επιτυχής συμμετοχή μας στα Ποσειδώνια επισφραγίζει την ανοδι-
κή πορεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και τη στρατηγική εξω-
στρέφειας που ακολουθούμε με προσήλωση τα δύο τελευταία χρό-
νια. Ο επαγγελματισμός των στελεχών του ΟΛΒ αλλά και το προσω-
πικό τους ενδιαφέρον να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα του λιμένα
Βόλου είναι ο παράγοντας που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και με
το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τις προ-
σπάθειές μας για την ανάδειξη της γεωστρατηγικής θέσης του λιμα-
νιού μας, ώστε να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην ανάπτυξη
της Θεσσαλίας και της Ελλάδας στο σύνολό της.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου στα Ποσειδώνια 2018
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Τ
ην τροποποίηση των όρων και των προϋποθέ-

σεων που αφορούν τη ρύθμιση των οφειλών προς

τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το Δημόσιο ζή-

τησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος με επι-

στολή του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Τσακαλώτο,

στις 23 Ιανουαρίου, καθώς με την υπάρχουσα μορφή τους

αποκλείουν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθε-

ρων επαγγελματιών. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος «η Κε-

ντρική Ένωση Επιμελητηρίων έγινε αποδέκτης πολλών προ-

βληματισμών, που αφορούν στην εφαρμογή των δύο πρό-

σφατων αποφάσεων για την ρύθμιση των οφειλών προς τα

Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ Β' 4640/29-12-2017) και προς

το Δημόσιο (ΠΟΛ.1223/2017), τις οποίες και σας καταθέ-

τουμε ώστε να επιληφθείτε για τη δικαιότερη και ορθολο-

γικότερη εφαρμογή τους στα εξής σημεία:

1. Στην αίτηση ρύθμισης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και

οι οφειλές της περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017.

2. Να υπάρξει δυνατότητα αποσύνδεσης του αριθμού των δό-

σεων με τα καθαρά κέρδη προ φόρων των τόκων και απο-

σβέσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέ-

τη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνατό αριθ-

μό δόσεων, προκειμένου να είναι συνεπής στην εξόφλη-

ση τους.

3. Να λαμβάνεται υπόψη η αξία των περιουσιακών ακίνη-

των στοιχείων αφού επαναπροσδιορισθούν οι αντικειμε-

νικές αξίες, διότι οι τρέχουσες ουδεμία σχέση έχουν με την

πραγματικότητα, (ιδιαίτερα σε σχέση με τα έτη παλαιό-

τητας, την τοποθεσία των ακινήτων, αλλά και την αξιο-

ποίηση και απόδοση κεφαλαίων).

4. Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ρύθμιση

και όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών χωρίς να απαι-

τείται επανέναρξη, δεδομένου ότι από την ρύθμιση αυτή

αποκλείονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που εργάζονταν με

αποδείξεις παροχής και αναγκάστηκαν να διακόψουν τη

δραστηριότητά τους.

5. Για το ποσό των συμπεριλαμβανόμενων οφειλών προς το

δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να θεσπι-

στεί ένα ανώτερο όριο, της τάξης των 300.000 ευρώ, ώστε

η συγκεκριμένη ρύθμιση να δίνει πρόσβαση αλλά και να

διευκολύνει ένα ευρύτερο τμήμα οφειλετών.

Πιστεύουμε ότι η εκτενέστερη εξέταση των κριτηρίων και

των δυνατοτήτων ένταξης ενός ευρύτερου εισοδηματικού

και επιχειρηματικού τμήματος στη συγκεκριμένη ρύθμιση

αφενός θα δώσει πολύτιμες ανάσες στα δημόσια έσοδα, αλ-

λά και αφετέρου θα μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό βοήθη-

μα για την ελάφρυνση των οφειλών του επιχειρηματικού

κόσμου. 

Κλείνοντας, αφού υπογραμμίσουμε για μια ακόμα αφορά

τη σημασία να ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία ενός επαγ-

γελματικού ακατάσχετου λογαριασμού, θα παρακαλούσα-

με για κάθε δυνατή και άμεση παρέμβασή σας, ώστε να κα-

ταστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση των 120 δόσεων ευεργετι-

κή, να είναι αξιοποιήσιμη, και να διασφαλιστεί το επιχει-

ρηματικό μέλλον της χώρας μας».

ΚΕΕ: τροποποίηση της ρύθμισης των
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
και προς το Δημόσιο
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H Ενεργειακή Απόδοση αξιολογείται σήμερα ως πρωτογενής πη-

γή ενέργειας για την Ευρώπη, διότι είναι ανταγωνιστική, οικο-

νομικά αποδοτική και ευρέως διαθέσιμη. Γι’ αυτό αποτελεί βα-

σικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Ο τριτο-

γενής τομέας στην Ελλάδα - όπως και σε άλλες νότιες ευρωπαϊκές

χώρες - παρουσιάζει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης

ενέργειας, που ανέρχεται στα 300-450 εκ. ευρώ ετησίως σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις σχετικής μελέτης1. Προκειμένου όμως αυ-

τό το δυναμικό να απελευθερωθεί και να αξιοποιηθεί από την

αγορά, χρειάζονται κατάλληλα προσαρμοσμένα εργαλεία για

τους φορείς της αγοράς αλλά και λήψη υποστηρικτικών μέτρων
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Η πρωτοβουλία Trust EPC South (http://www.trustepc.eu/gr)
στοχεύει στην υποστήριξη επενδύσεων για Εξοικονόμηση Ενέρ-

γειας (ΕΞΕ) και ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(ΑΠΕ) στον ιδιωτικό τριτογενή τομέα στην Νότια Ευρώπη, με

έμφαση σε έργα μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

(ΣΕΑ), με:
α) την προώθηση του διαλόγου και των συνεργειών μεταξύ των

φορέων της αγοράς, επενδυτών και του χρηματοπιστωτικού

τομέα, 

β) την ανάδειξη ευκαιριών και βέλτιστων πρακτικών για την

υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων στον τριτογενή το-

μέα και κατάλληλων μηχανισμών για αντιμετώπιση των εμπο-

δίων στην ανάπτυξη των ΣΕΑ, 

γ) την κατάλληλη μεθοδολογία τυποποίησης και εργαλείων συ-

γκριτικής αξιολόγησης, καθώς και πρακτικής δοκιμής και

βελτιστοποίησης προτεινόμενων λύσεων/εργαλείων μέσω

πιλοτικών έργων και 

δ) δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Το έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζο-

ντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιή-

θηκε στις χώρες Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και

Πορτογαλία, ενώ τα αποτελέσματα του έχουν διαδοθεί και στην

περιοχή των Βαλκανίων. Στην Ελλάδα, τις δραστηριότητες

του έργου συντονίζει το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώ-

σιμων Ενεργειακών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών

Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Trust EPC South, έχει αναπτυ-

χθεί το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης επενδύσεων

GREPCon, που βασίζεται στη δοκιμασμένη μεθοδολογία αξιο-
λόγησης κτιρίων Green Rating™. Το εργαλείο αυτό, παρέχοντας

μια τυποποιημένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της επέν-

δυσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των

εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας, υποστηρίζοντας έτσι τις

Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών/παρόχους Συμβάσεων Ενερ-

γειακής Απόδοσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επι-

χειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών στις διαδικασίες λήψης

απόφασης και την αντιμετώπιση υφιστάμενων εμποδίων για

επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Η αξία του GREPCon, που

θα προσφέρεται στην αγορά σαν υπηρεσία από εκπαιδευμένους

και πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, έγκειται στην

τυποποιημένη προσέγγιση και στο γεγονός ότι η εφαρμογή του

πιστοποιείται από ανε-

ξάρτητο τρίτο μέρος, την

Bureau Veritas, τον δεύ-

τερο μεγαλύτερο όμιλο

στον κόσμο στις υπηρε-

σίες πιστοποίησης στους

τομείς της ποιότητας, την

υγεία, την ασφάλεια, το

περιβάλλον και την κοι-

νωνική ευθύνη (Εικόνα 1).

Κατά τη φάση ανάπτυξης

του εργαλείου και του

σχεδίου αξιοποίησής του

στη μορφή υπηρεσίας

στην αγορά, η κοινοπρα-

ξία του Trust EPC South

λάμβανε τις γνώμες και

προτάσεις των Εθνικών

Πλατφορμών Διαβού-

λευσης που συστάθηκαν
σε κάθε χώρα και περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς φο-

ρείς, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, εταιρείες και οργανι-

σμούς του τριτογενούς τομέα, εταιρείες ακινήτων και φορείς

λήψης αποφάσεων, καθώς και της ειδικής Συμβουλευτικής

Επιτροπής, που έχει συσταθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και πε-
ριλαμβάνει μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς

οργανισμούς, διαχειριστές και συμβούλους ακινήτων και τα-

μεία βιώσιμων επενδύσεων: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Uni-

credit Bank, Όμιλος ING, Deutsche Bank, Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ενεργειακής Απόδοσης, Susi partners, The Global ESG Bench-

KΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

1.Θ. Τσούτσος, Σ. Τουρνάκη, Μ. Κατζουράκης, Μ. Φράγκου, Ε. Φαρμάκη, «Μελέτη αγοράς Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης – Ελλάδα» (2.2 National EPC

Market insight report), Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2016
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mark for Real Assets (GRESB), Allianz, AEW Europe Real Es-

tate, Valteq Building Consultancy & Project Management, Joule

Assets.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τη συνεργασία της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και την υποστήριξη της

Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, ανέλαβαν τη διάδοση
των αποτελεσμάτων του έργου στην περιοχή των Βαλκανίων.

Εξειδικευμένα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε τρεις Βαλκα-

νικές χώρες: 16 Μαΐου στο Μαυροβούνιο (Ποντγκόριτσα), 25

Μαΐου στην Σερβία (Βελιγράδι) και 29 Μαΐου στη Βουλγαρία

(Σόφια), με την οργανωτική βοήθεια των αντίστοιχων εθνικών

Επιμελητηρίων, τα οποία έχουν προγραμματίσει και την περαι-

τέρω διάδοση στα μέλη τους (Εικόνα 2). Επιπλέον, εξειδικευ-

μένο διαδικτυακό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε ειδικά για τα

μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βαλκανικών Επιμε-

λητηρίων στις 18 Ιουνίου 2018. Η KEEE είχε κεντρικό ρόλο

στη διοργάνωση των σεμιναρίων και, ως ιδρυτικό μέλος της

Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων και ως μέλος του διοικη-

τικού συμβουλίου, βοήθησε στο να τα υποστηρίξει και έμπρα-

κτα η Ένωση, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προ-

εκτείνει την εμβέλεια της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έρ-

γου στα 10 Κράτη-Μέλη της και στις 2.000.000 μικρομεσαίες

επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται. 

Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη στις χώρες αυ-

τές για ανακαινίσεις στο παλαιό κτιριακό απόθεμα και την εναρ-

μόνιση των νομοθεσιών τους με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, ενό-

ψει της προοπτικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όσον αφο-

ρά το Μαυροβούνιο και τη Σερβία), ενώ στη Βουλγαρία συζη-

τήθηκαν τρόποι, ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η δυναμική από την

Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Το ενδιαφέρον από

τον τριτογενή τομέα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

στις εγκαταστάσεις τους είναι έντονο, ωστόσο -μέχρι σήμερα-

αυτό δεν αποτελούσε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.

Καλές πρακτικές και εργαλεία για την ενθάρρυνση επενδύ-

σεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα,
ήταν το θέμα σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιου-

νίου 2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη-

νών (ΕΒΕΑ). Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο

Κρήτης, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Trust EPC South, με την

υποστήριξη της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ. Εκ μέρους της ΚΕΕΕ,
τους παρισταμένους χαιρέτησε ο κ. Γιώργος Ασωνίτης, Ειδικός

Σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά θέματα, που εξέφρασε την πεποίθη-

ση ότι τα αποτελέσματα και εργαλεία που παράχθηκαν από το

Trust EPC South θα φανούν χρήσιμα στις επιχειρήσεις του τρι-

τογενούς τομέα. Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν φορείς που ασχο-

λούνται με έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του τριτογε-

νούς τομέα, όπως Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και

άλλες εταιρείες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, χρημα-

τοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του τριτο-

γενούς τομέα (τουρισμός, εκπαίδευση, υγεία, εμπόριο, διαχεί-

ριση ακίνητης περιουσίας, άλλες υπηρεσίες), φορείς πολιτικής

και λήψης αποφάσεων (Εικόνα 3). Οι συμμετέχοντες είχαν την

ευκαιρία να ακούσουν καλές πρακτικές για την υλοποίηση έρ-

γων ενεργειακής απόδοσης μέσω ΣΕΑ, ενώ παρουσιάστηκε και

το εργαλείο GREPCon καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρ-

μογής του σε πιλοτικά έργα στον τριτογενή

τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συνολικά έχουν μελετηθεί έξι πιλοτικές

εφαρμογές σε κτίρια του τριτογενούς το-

μέα στη χώρα μας: δύο ξενοδοχεία, δύο κτί-
ρια γραφείων, ένα νοσοκομείο και ένας πολυ-

χώρος ψυχαγωγίας, όπως παρουσιάζεται στον

Πίνακα 1. Συνολικά στις 6 χώρες που συμμε-

τέχουν στην πρωτοβουλία Trust EPC South,

έχουν μελετηθεί 46 πιλοτικά έργα, με ένα μέ-

σο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας στο 25%.

Περίπου 6 στα 10 έργα αναμένεται να υλο-

ποιηθούν μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Από-

δοσης.

Η προσέγγιση τυποποίησης και συγκριτικής

αξιολόγησης της επένδυσης επιτρέπει στους

συντελεστές του έργου να συγκρίνουν διαφο-

ρετικά σενάρια ενεργειακής ανακαίνισης με

ίσους όρους, διευκολύνοντάς τους έτσι στη

λήψη αποφάσεων, ενώ αναμένεται να μειώ-

σει τους κινδύνους που αντιλαμβάνονται τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να διευκο-

λύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για
έργα ενεργειακής απόδοσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, εκδόσεις, οδη-

γούς και εκπαιδευτικό υλικό, οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα

http://www.trustepc.eu/gr
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τεχνολογία & επιχειρήσεις

Περιβάλλον και πληροφορική,
οικολογία και τεχνολογία, δί-
κτυα επικοινωνιών και παγκό-
σμια κλιματική αλλαγή. Πώς
μπορεί να σχετίζονται αυτές οι
έννοιες μεταξύ τους; Πώς επη-
ρεάζει η μία την άλλη; Μπορεί
πραγματικά η τεχνολογία της
πληροφορίας να συμβάλει στην
οικολογική ανάπτυξη; 

Τον τελευταίο καιρό, ακούμε συνέχεια για «πράσινη επι-
χειρηματικότητα» και «πράσινη ανάπτυξη». Παρόλο που
φαίνεται λοιπόν ότι ο προσδιορισμός «πράσινη» είναι της μό-
δας, το σίγουρο είναι ότι η «πράσινη πληροφορική» είναι ένα
ζήτημα που θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη. Τι ση-
μαίνει όμως «πράσινη πληροφορική»; 
Στις μέρες μας, οι τεχνολογίες πληροφορικής παίζουν ση-
μαντικό ρόλο τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ζούμε σε μία εποχή ψη-
φιακής μεταρρύθμισης και σύγκλισης όπου όλοι οι παρα-
γωγικοί τομείς - από την υγεία και την μεταφορά μέχρι την
παιδεία και την δημόσια διοίκηση - μεταλλάσσονται και εξε-
λίσσονται προς το καλύτερο με την συμβολή της τεχνολο-
γίας και της πληροφορικής.
Εκτός όμως από την αναβάθμιση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών και των προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
έχουν δυνητικά θετικές επιδράσεις και στο περιβάλλον. Και
αυτό παρά το γεγονός ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι
ο κλάδος της πληροφορικής καταναλώνει τόση πολλή ενέρ-
γεια ώστε να ευθύνεται για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή και οι αερομεταφορές.
Ακολουθώντας την επιτακτική ανάγκη της προστασίας του
περιβάλλοντος, πολλές εταιρίες πληροφορικής παρουσία-
σαν -σε πρόσφατη έκθεση - προϊόντα φιλικά προς το περι-
βάλλον με πολιτικές διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα υδρόψυκτα Data
Centers της ΙΒΜ και η παροχή ενέργειας με φωτοβολταϊκά
στοιχεία των εξυπηρετητών της Sun Microsystems. Ακο-
λουθώντας τα παραδείγματα των μεγάλων εταιριών πληρο-
φορικής, νέες τεχνολογίες και τεχνικές έχουν αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια που εστιάζουν στην μείωση του ενεργει-
ακού κόστους στα πληροφοριακά συστήματα. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε και στη ραγδαία εξέ-
λιξη του υλικού (hardware) η οποία αφήνει πίσω της τόνους
«ξεπερασμένων» κυκλωμάτων. Η πρώτη λογική αντίδραση
σε αυτόν τον όγκο σκουπιδιών είναι η προσπάθεια ανακύ-
κλωσης των παλιών υπολογιστών. Αυτό όμως δεν αποδει-
κνύεται αρκετό, αφού η συνεχής αύξηση της υπολογιστικής
ισχύος οδήγησε την ανάπτυξη των εφαρμογών με «άπλη-
στες» μεθόδους, όπως λέγεται από τους επαγγελματίες του
χώρου. Οι προγραμματιστές, γνωρίζοντας τις δυνατότητες
των σημερινών μηχανημάτων, υλοποιούν αλγορίθμους χω-
ρίς να ενδιαφέρονται και τόσο για την πολυπλοκότητά τους

και την κατ’ επέκταση δέσμευση πόρων και κατανάλωση
ενέργειας. Τελικά μπορεί να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο
κάνουμε ορθή χρήση όλης αυτής της ισχύος που διαθέτου-
με. Συνεπώς, ένας πλήρης προσδιορισμός της έννοιας της
«πράσινης πληροφορικής» σήμερα θα πρέπει αναγκαστικά
να περιλαμβάνει τόσο την προσπάθεια μείωσης της κατα-
νάλωσης ενέργειας στα υπολογιστικά συστήματα όσο και
την ανακύκλωση των παλιών και άχρηστων υπολογιστών. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η πράσινη πληροφορική ξεκινά-
ει με την κατασκευή ενεργειακά οικονομικών συστημάτων,
συνεχίζει με την υλοποίηση εφαρμογών ακολουθώντας μια
πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης όλων των
διαθέσιμων πόρων και τελειώνει με την ορθή ανακύκλωση
των αχρηστευμένων συστημάτων. Η εναρμόνιση μιας πο-
λιτικής με βάση αυτόν τον ορισμό είναι το μόνο εύκολο σή-
μερα αφού έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα από οργα-
νισμούς όπως The Think Green Alliance και Green Grid που
ορίζουν διαδικασίες εφαρμογής της πράσινης τεχνολογίας.
Αρκεί όμως μόνο αυτό; 
«Πράσινη πληροφορική» είναι επίσης και η εφαρμογή των
τεχνολογιών πληροφορικής στην δημιουργία οικονομικών
ενεργειακά διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η χρήση της τηλεδιάσκεψης (χαμηλό κόστος) μεταξύ απο-
μακρυσμένων ανθρώπων αντί για την μετακίνηση τους και
την φυσική παρουσία τους σε ένα κοινό χώρο (υψηλό κό-
στος). Η πληροφορική λοιπόν μπορεί να επιφέρει την με-
τάλλαξη των διαδικασιών και γιατί όχι, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, την κατάργηση μερικών από αυτές. Σε μια γρα-
φειοκρατική χώρα με μεγάλη γεωγραφική ανισομέρεια, όπως
η Ελλάδα, κάτι τέτοιο θα είχε σημαντικά οφέλη τόσο στην
μείωση του κόστους και των χρόνων ανταπόκρισης της δη-
μόσιας διοίκησης όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας και
κατ επέκταση στην μείωση της εκπομπής ρύπων. 
Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία που το κράτος πρέπει
να εκμεταλλευτεί ώστε να εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη
πράσινη στρατηγική. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της Ν. Κορέας που θεωρείται πρωτοπόρος στην εφαρμογή
πράσινων τεχνολογιών μέσω μιας πληθώρας οδηγιών και
πολιτικών. Στο ξεκίνημα της προσπάθειάς της, η Ν. Κορέα
έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της μείωσης του κόστους των
διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, στήνοντας συστήμα-
τα τηλεδιάσκεψης και τηλε-εργασίας σε όλα τα δημόσια
κτήρια. Πέραν αυτού, υιοθέτησε ηλεκτρονικά βιβλία στην
εκπαίδευση, διεύρυνε την πρόσβαση σε εικονικά εκθετήρια
και εκδηλώσεις τέχνης για τους μαθητές. Οι άνθρωποι εκεί
εστίασαν στη δημιουργία ενός ποιοτικού δικτύου υψηλής
χωρητικότητας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυ-
τά ενώ μέσω αυτού του δικτύου, αναβαθμίστηκαν και οι
υπηρεσίες της τηλε-ιατρικής. Οι επισκέψεις των ασθενών
στα γραφεία των γιατρών ελαχιστοποιούνται αφού το αρ-
μόδιο υπουργείο αύξησε τις αρμοδιότητες της τηλε-ιατρι-
κής από την παροχή απλών συμβουλών στην τηλε-εξέταση
και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Σουρμελής Γιώργος
Επιστημονικός Συνεργάτης – Σύμβουλος Πληροφορικής 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

«Πράσινη Πληροφορική», 
μόδα ή ευκαιρία ….;
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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.) 
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