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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ: 
Η δυναμική στις αφίξεις
τουριστών στον ΔΑΑ 
είναι θετική και θα 
συνεχισθεί





Ζητούμενο ο εξωστρεφής 
μετασχηματισμός της οικονομίας

Το 2021 οι εξαγωγές σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ, με αύξηση 17,4% 
και με την αξία τους να φθάνει κοντά στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
της χώρας έχουν καταφέρει, μέσα από διαδοχικές κρίσεις, να χτί-
σουν αξιοσημείωτες αντοχές και προσαρμοστικότητα. Ενθαρρυ-
ντική είναι, επίσης, η σταδιακή βελτίωση της διαφοροποίησης των 
ελληνικών εξαγωγών, τόσο στη σύνθεσή τους,  με την είσοδο νέων 
προϊόντων, αλλά και στον γεωγραφικό τους προσανατολισμό, με την 
ανάπτυξη παρουσίας σε νέες αγορές.

Από την άλλη, όμως, δεν λείπουν οι πηγές προβληματισμού. H διεύ-
ρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο δε σχετίζεται μόνο με 
τη συγκυριακή αύξηση της αξίας των εισαγωγών, λόγω του πληθω-
ρισμού, αλλά αποτυπώνει ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οι-
κονομίας, που είναι η υψηλή εξάρτηση από τις εξαγωγές. Η Ελλάδα 
εξακολουθεί να έχει χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών 
αγαθών στο ΑΕΠ, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 
μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο παραμένει στάσιμο.

Παραμένει, επομένως, επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση των πα-
ραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. 

Τα Επιμελητήρια – τα οποία λειτουργούν διαχρονικά ως βραχίονας 
εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις – μπορούν να αναλά-
βουν ουσιαστικό ρόλο, στην υποστήριξη των εξαγωγικών προσπα-
θειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο εξωστρεφής μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας είναι ζω-
τικής σημασίας συνθήκη, προκειμένου να επιτύχουμε ισχυρή, αλλά 
ταυτόχρονα βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Τα 
Επιμελητήρια, γνωρίζοντας σε βάθος τα προβλήματα, τις δυσκολίες, 
αλλά και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο και σε 
κάθε περιοχή της χώρας, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη 
διαμόρφωση ενός περισσότερο εξωστρεφούς παραγωγικού προτύ-
που, σε τοπικό,  περιφερειακό και  εθνικό επίπεδο.

EDITORIAL

1

Γιάννης Μπρατάκος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

www.acci.gr  //



2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Β.Ε.Α.

ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Α΄ Αντιπρόεδρος 

ΚΑΦΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος 

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γ΄ Αντιπρόεδρος 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
Γενικός Γραμματέας

ΤΣΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οικονομικός Επόπτης 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & 

Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Β.Ε.Α.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αναπληρωτής Προέδρου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΦΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜA

ΧΑΖΑΠΗ-ΠΙΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πρόεδρος

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Αναπληρώτρια Προέδρου 

ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜA
 

ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος 

ΔΟΝΤΑΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Αναπληρωτής Προέδρου

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΓΟΒΔΕΛΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΣ ΧΡIΣΤΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΕΤΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

STRUECKER MARCO-ERICH-THEO
Πρόεδρος 

ΤΖΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωτής Προέδρου

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 
ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 
ΜΙΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΣΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Αθανάσιος Τσαγγάρης, Γενικός Γραμματέας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

Τακτικός εκπρόσωπος: 
Ιωάννης Δαβερώνης, Γεν. Γραμματέας

 Αναπληρωτής εκπρόσωπος: 
Ηλίας Μάνδρος, Πρόεδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

& ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 Τακτικός εκπρόσωπος: 

Ιωάννης Παπαγεωργάκης, Πρόεδρος 
Αναπληρωτής εκπρόσωπος: 

Δημήτριος Καραμαλάκος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

Τακτικός εκπρόσωπος: 
Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος 

Αναπληρωτής εκπρόσωπος: 
Ευάγγελος Κολοκοτρώνης - Γ. Γραμ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μαρία Αραβαντινού
Δημοτική Σύμβουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεντρικού Τομέα 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δυτικού Τομέα 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Νότιου Τομέα 

ΛΟΥΚΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βόρειου Τομέα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ανατολικής 

Αττικής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δυτικής Αττικής

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ε.Β.Ε.Α.
ΠAΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 

(πρ. Υπουργός Οικονομίας & 
Οικονομικών-πρ. Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.) 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 
(πρ. Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.)

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Β.Ε.Α.
ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(τ. Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.)
 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΕΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΤΗΣ ΜΑΚΗΣ 

ΣΑΛΛΙΑΡΕΛΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΑΝΕΣ ΜΗΝΑΣ 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

//  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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08 - Προτάσεις του προέδρου του ΕΒΕΑ για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας
10 - O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο ΔΣ του ΕΒΕΑ
11 - Ημερίδα  «Doing Business with Latin America»
12 - ΕΒΕΑ και Επιμελητήριο Καβάλας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
13 - Συνάντηση στο ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη της Κούβας
14 - Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην εκδήλωση «Γυναικεία Ενδυνάμωση & Επιχειρηματικότητα»
15 - 5η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Πολιτιστικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιορδανίας
16 - Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα Δυτικά Βαλκάνια
17 - Συναντήσεις μελών του ΔΣ με τους Πρέσβεις Μάλτας και Μογγολίας και τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας του Πακιστάν
18 - Πραγματοποιήθηκε το 3ο Διεθνές Επενδυτικό Forum, στο πλαίσιο του Έργου GAZELLE

ΘΕΑ
20 - GatherNext η εύκολη λύση στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

ΕΚΕ
22 - Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης πυρκαγιών στα δάση  - Της Βελίκας Καραβάλτσιου

ΑΠΟΨΗ
24 - Η αργυροχρυσοχοΐα ως κλάδος με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα - Του Μιχάλη Κανδαράκη, μέλους ΔΣ ΕΒΕΑ
26 - Ο κλιματικός νόμος βάζει το ανθρακικό αποτύπωμα στην επιχειρηματική ατζέντα - Toυ Απόστολου Σίσκου, μέλους ΔΣ ΕΒΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28 - Χρήστος Στυλιανίδης: «Το νέο “δόγμα” μας είναι η ενίσχυση της πρόληψης της πυρκαγιάς έναντι της εκ των υστέρων επέμβασης» 
Συνέντευξη του υπουργού Κλιματικής  Κρίσης  και Πολιτικής Προστασίας, στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο  
32 - Εύα Καϊλή: «Αναταράξεις θα νιώσουμε όλοι στην Ευρώπη, αλλά κάθε κρίση είναι ευκαιρία για αλλαγή» 
Συνέντευξη της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ελένη Στεργίου
36 - Ριχάρδος Λαμπίρης: «Η δυναμική στις αφίξεις τουριστών στον ΔΑΑ είναι θετική και θα συνεχισθεί και στους επόμενους μήνες» 
Συνέντευξη του προέδρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στον Θοδωρή Βαμβακάρη
40 - Μπαράζ επενδύσεων με «σύμμαχο» το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ - Του Δημήτρη Χριστούλια
44 - Οι διαδικασίες επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής - Του Ντίνου Σιωμόπουλου   
46 - Πώς θα αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο διακοπής του ρωσικού αερίου - Του Χρήστου Κολώνα
48 - Ντόμινο θετικών εξελίξεων με αύξηση κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ - Tου Κώστα Κατίκου
50 - Διατηρείται το ανοδικό μομέντουμ των εξαγωγών - Tης Εύης Παπαδοσηφάκη 
52 - Τουρισμός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα έσοδα - Της Αλεξάνδρας Γκίτση
54 - O νέος νόμος για τις ΑΠΕ - Του Κώστα Βουτσαδάκη
56 - ΕΤΕ: Το 56% των βιομηχανικών ΜμΕ υλοποιούν δράσεις πράσινης μετάβασης - Της Εύης Παπαδοσηφάκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
58 - Θεατρικός Aύγουστος στην Αθήνα - Της Νικολέτας Μακρή

ΟΔΗΓΟΣ
60 - Πεδίο εφαρμογής και ποσοστά ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου (Μέρος Γ΄) - Του Σταύρου Βαρδαλά

Τεύχος 7 Ι Ιούλιος-Αύγουστος 2022  Ι  Έτος 97ο

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

//  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Μηνιαία έκδοση των
παραγωγικών τάξεων
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Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7-9, 
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Εκδότης 
Γιάννης Μπρατάκος, 

Πρόεδρος ΕΒΕΑ 

Επιμέλεια Έκδοσης 
Γραφείο Τύπου ΕΒΕΑ

Σύμβουλος Έκδοσης
Κωνσταντίνος Δεριζιώτης

Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ

Συντονισμός Έκδοσης - 
Aρχισυνταξία 

Θοδωρής Βαμβακάρης 

Σχεδιασμός Εντύπου
Art Direction

Θοδωρής Πανάγου

Διαφημίσεις 
τηλ.: 210 3646 043 

Παραγωγή: 
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ

Τα επώνυμα άρθρα 
εκφράζουν απόψεις των 

συγγραφέων τους
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Η επανεκλογή Προέδρου Επιμελητηρίου χωρίς τον 
περιορισμό των δύο θητειών περιλαμβάνεται, μεταξύ 
άλλων, στις προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών για τον εκσυγχρονισμό και την 
τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, σε επι-
στολή που έστειλε στις 18 Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ 
κ. Γιάννης Μπρατάκος στον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ 
κ. Γ. Μπρατάκος, «ένα σύγχρονο επιμελητήριο απαιτεί 
ταχύτητα κινήσεων, άμεση πρόσβαση στις απαιτήσεις του 
επιχειρηματία και ολοκληρωμένη τακτική στις δράσεις και 

τις πρωτοβουλίες του» και οι διάφορες τροποποιήσεις της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας στη σημερινή της μορφή, 
«δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις επιμελητηριακές ανά-
γκες». Σκοπός των προτάσεων του ΕΒΕΑ είναι «χωρίς να 
μεταβάλλουν θεμελιωδώς την όλη φιλοσοφία του ισχύο-
ντος Νόμου 4497/2017 της επιμελητηριακής νομοθεσίας, 
να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του και στην ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων του μέλλοντος». 

Με τις προτεινόμενες τροπολογίες, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του ΕΒΕΑ, επιδιώκονται και επιτυγχάνονται οι εξής 
στόχοι: 

Προτάσεις του προέδρου του 
ΕΒΕΑ για τον εκσυγχρονισμό της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας
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Κυβέρνησης, ώστε να είναι σύμφωνη με το άρθρο του Συ-
ντάγματος περί ισότητας των πολιτών.

6. Η δίκαιη επέκταση του ευεργετήματος της μεταφο-
ράς υπαλλήλων άλλων φορέων που συνεργάζονται με 
τα Επιμελητήρια, και προσφέρουν αποδεδειγμένα στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου, και σ’ αυτούς πέραν αυτών των αστικών εται-
ρειών των Επιμελητηρίων.

7. Η άρση της παρανόησης όσον αφορά τον χαρακτήρα 
των αστικών εταιρειών, που ιδρύουν τα Επιμελητήρια για 
την εξυπηρέτηση των σκοπών τους και η ταχύτερη και απο-
δοτικότερη εκπλήρωση του προορισμού τους. 

Η υιοθέτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας, επισημαίνει ο κ. Μπρατά-
κος, θα παράγει εξαιρετικά ασφαλή για την όλη λειτουργία 
των Επιμελητηρίων αποτελέσματα και θα συντελέσει απο-
φασιστικά στη δημιουργία ενός σημαντικού επιμελητη-
ριακού περιβάλλοντος στον επιχειρηματικό χώρο.

1. Η επανεκλογή Προέδρου του Επιμελητηρίου χωρίς 
περιορισμούς, τυχόν δε απώλεια του Προέδρου να καλύ-
πτεται με δημοκρατικές διαδικασίες από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, όπως επιβάλλει το δημοκρατικό μας καθεστώς. 

2. Η παύση και αντικατάσταση μελών της Διοικητικής 
Επιτροπής να αποτελεί σοβαρή απόφαση αυξημένης πλει-
οψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (των 4/5 
όπως και προηγουμένως).

3. Η κατάργηση της συμμετοχής συμβούλων των μει-
οψηφισάντων συνδυασμών στη Διοικητική Επιτροπή, 
καθώς αποδείχθηκε ότι λειτουργεί ανασχετικά όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιμελητηρίου. 

4. Η δυνατότητα επιχορήγησης των αστικών εταιρειών 
των επιμελητηρίων, που στηρίζουν το επιμελητηριακό 
έργο, για τις μισθολογικές τους ανάγκες μέσα στα πλαίσια 
του προϋπολογισμού τους.

5. Η παροχή δυνατότητας μετάταξης των επιμελητηρι-
ακών υπαλλήλων προς όλους τους φορείς της Γενικής 
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O υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στο ΔΣ του ΕΒΕΑ

Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Γιάννη Τσακίρη

Η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων της νέας προ-
γραμματικής περιόδου, το θεμελιώδες θέμα για το παρόν 
και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ήταν στο επίκε-
ντρο της συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου παρουσία 
του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου 
για θέματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννη 
Τσακίρη.  

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομι-
λία του, τόνισε την ιστορική ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για 
να πραγματοποιήσει το επενδυτικό άλμα που χρειάζεται, 
όχι μόνο για να καλύψει το κενό που προκάλεσε η οικονο-
μική κρίση, αλλά και για να ενισχύσει τις παραγωγικές της 
δυνατότητες και να οικοδομήσει ένα βιώσιμο και ανθεκτικό 
μοντέλο ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, είπε ο κ. Μπρατάκος, 
«οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Πρέπει να απορ-
ροφηθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Πρέπει να δημιουρ-
γήσουν μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη, σε τοπικό 

και εθνικό επίπεδο. Ενώ, είναι σημαντικό να αποφευχθούν 
λάθη και αστοχίες του παρελθόντος, όπως η γραφειοκρα-
τία, η πολυπλοκότητα, η έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας, 
αλλά και η έλλειψη καθαρής στρατηγικής στόχευσης. Και 
πολλές από αυτές τις αδυναμίες φαίνεται να αντιμετωπίζο-
νται στη νέα περίοδο», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.  

Ταυτόχρονα, ο κ. Μπρατάκος ανέδειξε την ιδιαίτερη σημα-
σία που έχει η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, καθώς θα κρίνει 
σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απορρόφησης των πό-
ρων, αλλά και το μακροπρόθεσμο αποτύπωμά τους στην 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μία. «Υπάρχουν ακόμη αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που δεν γνωρίζουν για τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ. Επι-
χειρήσεις που δε γνωρίζουν αν και με ποιο τρόπο μπορούν 
να επωφεληθούν, ποιες είναι οι διαδικασίες ένταξης και 
τι πρέπει να κάνουν. Κι από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέ-
ρονται, είναι ελάχιστες εκείνες που διαθέτουν κατάλληλα 
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επιχειρηματικά σχέδια, ολοκληρωμένα ή σε ώριμο στάδιο 
προετοιμασίας. Οφείλουμε, επομένως, να δώσουμε ακό-
μη περισσότερη έμφαση στην ενημέρωση, αλλά κυρίως 
στην καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να 
δημιουργήσουμε μηχανισμούς πρόσβασης σε κατάλληλη 
τεχνική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν 
επενδυτικές προτάσεις με υψηλές πιθανότητες υλοποί-
ησης. Και τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν σε 
αυτή την προσπάθεια, συνεισφέροντας τις δομές τους και 
την εμπειρία των στελεχών τους, για την υλοποίηση σχετι-
κών δράσεων» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος, υπογράμμισε για μια ακόμη φορά 
τη σημασία της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, λέγοντας ότι «είναι 
απαραίτητο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι περισ-
σότερο προσαρμοσμένα στα μεγέθη και τις ανάγκες της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης. Αλλά και οι τράπεζες να προσαρ-
μόσουν κατάλληλα την προσέγγισή τους και να αναλάβουν 
έναν πιο ενεργό, συμβουλευτικό ρόλο. Διαφορετικά, τα 
αποτελέσματα ως προς την απορρόφηση των πόρων – και 

κυρίως ως προς τον αναπτυξιακό αντίκτυπο που ελπίζουμε 
ότι θα έχουν – θα είναι κατώτερα των προσδοκιών». 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης 
Τσακίρης, συζητώντας με τα μέλη του ΔΣ για τις νέες 
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» 
όπως είπε, παρουσίασε τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ αλλά 
και τα επιμέρους προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε 
στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το οποίο αντικαθιστά 
το γνωστό ως σήμερα επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ. 
«Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» αναμένεται να στη-
ρίξει τα επόμενα χρόνια τις ΜμΕ στο να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικές μέσω της ψηφιακής και πράσινης μετάβαση 
τους, δίνοντας ταυτόχρονα όμως πραγματική ώθηση στην 
ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, η μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα αναμένεται να στηριχθεί με πληθώρα χρημα-
τοδοτικών εργαλείων μέσω της ΕΑΤ αλλά και με εργαλεία 
equity χρηματοδότησης μέσω της ΕΑΤΕ» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τσακίρης. 

Ημερίδα με θέμα “Doing Business with Latin America” 
διοργανώθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επι-
χειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής 
και το Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2025), 
με στόχο την ενημέρωση των στελεχών εξωστρεφών ελλη-
νικών επιχειρήσεων για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής. 

Το ΕΒΕΑ εκπροσώπησε ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Μέ-
λος Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν 
ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμε-
ρικής και μεγάλες προοπτικές διείσδυσης στις εν λόγω 
αγορές. Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυναν ο κ. Κωνσταντί-

νος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συμβου-
λίου Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής και ο κ. Ιάσονας Πιπί-
νης, Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα 
Λατινικής Αμερικής. 

Παρουσιάσεις πραγματοποίησαν ο Πρέσβης της Βραζιλίας, 
Α.Ε. κ. Roberto Abdalla, ο Πρέσβης του Μεξικού, Α.Ε. 
κ. Daniel Hernandez, η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος 
του Παναμά, Α.Ε. κα Julie Lymberopulos, ο Πρέσβης 
της Ουρουγουάης, Α.Ε. κ. Enrique Loedel, ο Πρόξενος 
της Πρεσβείας της Αργεντινής, κ. Nicolás Pasamán και ο 
Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας του Περού, κ. Edgar 
Alvarado. Μετά την εκδήλωση ακολούθησαν κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων με τους εκπροσώ-
πους των ανωτέρω Πρεσβειών.

Ημερίδα “Doing Business with Latin America” 
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στις 21 Ιουλίου ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος και ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, 
με το οποίο ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία των δύο Επι-
μελητηρίων για την από κοινού ανάληψη δράσεων και 
την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει τα 
τελευταία χρόνια σε θέματα νεοφυούς καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
“Kick-iT” του Επιμελητηρίου Καβάλας. 

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι «η Δομή 
Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας – και η δραστηριότητα που έχει ανα-
πτύξει μέχρι σήμερα – είναι μια έμπρακτη απόδειξη των 
δημιουργικών δυνατοτήτων της ελληνικής Περιφέρειας. 

Είναι μια έμπρακτη απόδειξη του καθοριστικού ρόλου που 
μπορούν να αναλάβουν τα Επιμελητήρια στην τοπική και 
την ευρύτερη ανάπτυξη: στηρίζοντας τον παραγωγικό κό-
σμο κάθε περιοχής, συμβάλλοντας στην επώαση και την 
ανάδειξη νέων, ελπιδοφόρων επιχειρήσεων. Με προϊόντα 
και υπηρεσίες που ενσωματώνουν γνώση και καινοτομία».
 
Ο κ. Μπρατάκος, περιγράφοντας το πλαίσιο της συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, είπε ότι το ΕΒΕΑ 
μέσω της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας 
- Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ ξεκινά επίσημα συνεργασία με το Επι-
μελητήριο Καβάλας με στόχο να αναδείξει την καινοτομία 
σε πυλώνα ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της 
Καβάλας, της ευρύτερης περιφέρειας και της εθνικής μας 
οικονομίας. «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το Επιμελη-
τήριο Καβάλας και την αντίστοιχη δομή, σχεδιάζουμε στο 
επόμενο διάστημα μια σειρά από κοινές δράσεις. Στη συμ-

ΕΒΕΑ και Επιμελητήριο Καβάλας ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη της 
νεοφυούς  επιχειρηματικότητας

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκο Δέμπα
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μετοχή μελών των δύο Επιμελητηρίων σε δραστηριότητες 
coaching των επιχειρηματικών ομάδων. Σε κοινές δράσεις 
προβολής, τόσο του έργου των δύο δομών, όσο και των 
καινοτομικών εφαρμογών που φιλοξενούν. 

Σε κοινές δράσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Σε πρωτοβουλίες για την προώθηση της επιχειρηματικότη-
τας και την ενίσχυση της απασχόλησης σε περιφερειακό 
επίπεδο. Και σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής και 
ερευνητικής εμπειρίας, για νέους επιχειρηματίες και επι-
στήμονες». 

Μέσα από αυτή τη συνένωση δυνάμεων, δίνεται η δυνατό-
τητα να δημιουργηθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας. 
Να βοηθηθούν οι καλύτερες επιχειρηματικές ομάδες, να 
βρουν πιο γρήγορα το δρόμο της ανάπτυξης και να πετύ-
χουν τους στόχους τους. Αλλά και να συμβάλουμε ευρύ-
τερα στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της 
χώρας μας. 

«Σήμερα, μπορούμε και πρέπει να επιταχύνουμε τα βήμα-
τά μας, για να φέρουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. 

Μπορούμε και πρέπει να φέρουμε πιο κοντά την τεχνο-
λογική πρόοδο με το επιχειρηματικό ταλέντο και τη δη-
μιουργικότητα. Μπορούμε και πρέπει να διευκολύνουμε 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέα γνώση, σε νέα 
εργαλεία και πόρους. Η χώρα μας διαθέτει πλεονεκτήματα 
και δυνατότητες που της επιτρέπουν να γράψει τη δική της 
ιστορία επιτυχίας, στο χώρο της νεοφυούς επιχειρηματι-
κότητας και της καινοτομίας» είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. 
«Με την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, για την ενίσχυση επενδύσεων στην καινοτο-
μία και για την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών. Με 
τη δημιουργία των νέων κόμβων καινοτομίας, που σχεδιά-
ζονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με την υλοποίηση 
ξένων επενδύσεων, που εμπλουτίζουν το οικοσύστημα και 
το προφίλ καινοτομίας της χώρας». 

«Σε αυτή την προσπάθεια τα Επιμελητήρια μπορούν να 
πρωταγωνιστήσουν. Μπορούν να συμβάλλουν με την πο-
λύτιμη τοπική τους γνώση και εμπειρία. Αλλά και μέσα από 
μια νέα κουλτούρα γόνιμων συνεργασιών και δικτύωσης» 
τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Κούβας
Συνάντηση με τον Πρέσβη της Κούβας κ. Aramis Fuente 
Hernández είχαν στις 4 Ιουλίου ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, 
κ. Γιάννης Μπρατάκος και ο κ. Χρίστος Μίχαλος, μέλος 
Δ.Σ. ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος για το τμήμα της Κούβας. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης έγινε λόγος για τους τρόπους 
περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών, τους 
τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι 
οποίοι είναι η Βιοτεχνολογία και η Φαρμακευτική βιομη-
χανία, ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι ο τομέας του Τουρι-
σμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την 
οικονομία των δύο χωρών. Επίσης, έγινε από τον Πρέ-
σβη παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης “FIHAV 2022”, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο, στην 
Κούβα. Μέσω αυτής της έκθεσης, όπως αναφέρθηκε, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να γνωρίσουν την 
αγορά της Κούβας και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία δι-
είσδυσης στην Λατινική Αμερική. Τέλος, δόθηκε έμφαση 
στο εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας 
– Κούβας και προτάθηκε στενότερη συνεργασία μεταξύ 
των δύο Επιμελητηρίων.

Αναμνηστική φωτογραφία από τη συνάντηση
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Σε υβριδική εκδήλωση με θέμα τη «Γυναικεία Ενδυνά-
μωση & Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε στις 21 
Ιουλίου το Επιμελητήριο Δράμας και η Δομή Νεοφυών Επι-
χειρήσεων Lab40 του Επιμελητηρίου με τη συνεργασία του 
Αμερικανικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε 
ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος. 

Στην ομιλία του ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι «η χώρα μας 
έχει ένα εξαιρετικό γυναικείο δυναμικό. Το 51% των Ελ-
ληνίδων στις ηλικίες 25 έως 34 ετών έχουν ολοκληρώσει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους άνδρες είναι 35%. Οι γυναίκες διδάκτορες αγγίζουν 
πλέον το 50% στο σύνολο των διδακτόρων. Και η Ελλάδα 
έχει υψηλή θέση πανευρωπαϊκά, όσον αφορά το ποσοστό 

των γυναικών επιχειρηματιών, στο σύνολο του εργατικού 
πληθυσμού. 

Την ίδια στιγμή, όμως, το ποσοστό συμμετοχής των γυναι-
κών στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα χαμηλότερα 
στην Ευρώπη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπρο-
σωπούνται στις σταδιοδρομίες των τομέων της έρευνας και 
της καινοτομίας. Το ποσοστό της γυναικείας επιχειρηματι-
κότητας αρχικών σταδίων – παρά το ότι αυξάνεται – παρα-
μένει αισθητά χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. 
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, για περισσότερες 
από 7 στις 10 γυναίκες επιχειρηματίες αρχικών σταδίων, το 
πρωτεύον κίνητρο είναι ο βιοπορισμός».  

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην 
εκδήλωση «Γυναικεία Ενδυνάμωση & 
Επιχειρηματικότητα»

Στιγμιότυπο από την ομιλία του προέδρου του ΕΒΕΑ
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H 5η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Πολι-
τιστικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιορδανίας δι-
εξήχθη την Τετάρτη 6 Ιουλίου στην Αθήνα, υπό την προ-
εδρία του Υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική 
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη 
και της Γενικής Γραμματέως Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Προμηθειών του Βασιλείου της Ιορδανίας, Dana Al-Zoubi.
To  EBEA εκπροσώπησε ο κ. Γιάννης Κούρταλης, Μέλος 
ΔΣ ΕΒΕΑ και και υπεύθυνος για την Ιορδανία. Ο κ. Κούρτα-
λης μίλησε στην ενότητα «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή 
Οικονομία» και σημείωσε ότι η επιχειρηματικότητα είναι 
ο κύριος στόχος του ΕΒΕΑ, ενώ οι δράσεις του Επιμελη-
τηρίου επιδιώκουν να διασφαλίσουν ένα φιλικό προς τις 
επενδύσεις περιβάλλον, κυρίως με την προώθηση της και-
νοτομίας, της ψηφιακής οικονομίας, και γενικά ενός περι-
βάλλοντος που θα επιτρέψει σε όλα τα μέλη μας να έχουν 
βιώσιμη ανάπτυξη και να ξεπεράσουν επιτυχώς τα εμπόδια 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

5η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής 
Οικονομικής, Πολιτιστικής και Τεχνικής 
Συνεργασίας Ελλάδας-Ιορδανίας

«Είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά της γυναικείας επιχει-
ρηματικότητας, που έχουν ως κίνητρο την αξιοποίηση μιας 
επιχειρηματικής ευκαιρίας. Είναι πολύ μικρότερα τα ποσο-
στά των γυναικών επιχειρηματιών, που εστιάζουν σε δυνα-
μικούς τομείς: στις νέες τεχνολογίες, στις υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις, στη μεταποίηση, στον πρωτογενή τομέα. 
Έχουμε, λοιπόν, αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μας για να 
αυξήσουμε ποσοτικά και ποιοτικά τη συμμετοχή των γυναι-
κών στην επιχειρηματικότητα και ευρύτερα στην οικονομι-
κή δραστηριότητα του τόπου. Κι αυτή η προσπάθεια περνά 
σαφώς από τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των γυναι-
κών στην αγορά εργασίας». 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να 
σχεδιαστούν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και μηχανισμοί ενημέρω-
σης, επιμόρφωσης, πρόσβασης σε πόρους και υποστήριξη. 
Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης 
των γυναικών επιχειρηματιών με εν δυνάμει επενδυτές και 
επιχειρηματικούς αγγέλους. 

Στη συνέχεια έκανε λόγο για το Κέντρο Καινοτομίας για τις 
Γυναίκες, το οποίο παρέχει ενθάρρυνση και υποστήριξη 
στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, στην 

καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, ενώ αναφέρθηκε 
και στο νέο ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο αναμένουμε νέες 
δράσεις και εργαλεία, για την ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, για την αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης και για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. 

«Η επιχειρηματικότητα δεν έχει φυλετικά χαρακτηριστικά. 
Αξίζει να προβάλλουμε την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα 
την καινοτόμο, δημιουργική επιχειρηματικότητα, ως επιλο-
γή σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
φύλου.

Με κατάλληλες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, στην αγο-
ρά εργασίας, στην κοινωνική πολιτική. Με έξυπνα εργα-
λεία και κίνητρα για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχει-
ρηματικότητας. Αλλά και με  πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
κοινωνίας, θα μπορέσουμε να “ξεκλειδώσουμε” πολύτιμη 
προστιθέμενη αξία, για την εθνική οικονομία, για την Ελλά-
δα και για κάθε περιφέρεια.

Ως ΕΒΕΑ συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή 
την προσπάθεια» είπε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο κ. 
Μπρατάκος. 



16 //  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η «Ημέρα Πλη-
ροφόρησης Επιχειρηματιών για τα  Δυτικά Βαλκάνια», 
που διοργανώθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου από το Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών και το Enterprise Europe Network 
(EEN-Hellas 2025), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης 
της επιχειρηματικής κοινότητας και με στόχο την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Την εκδή-
λωση παρακολούθησαν περίπου 100 συμμετέχοντες στο 
ΕΒΕΑ.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ χαιρετισμό απηύθυνε η κα Αλεξάν-
δρα Χαζάπη-Πίττα, Πρόεδρος Εξαγωγικού τμήματος και 
Μέλος Δ.Σ. η οποία τόνισε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων αποτελούν πολύ σημαντικούς εμπορικούς εταίρους 
με θετικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας. Χαιρετισμό 
εκ μέρους του ΥΠΕΞ, απηύθυνε η κα Μαρία - Λουΐζα 
Μαρινάκη, Πληρ. Υπουργός Α΄, Γεν. Δ/ντρια Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων, η οποία ανέφερε ότι η συγκεκριμένη 
εκδήλωση είναι η πρώτη που γίνεται με φυσική παρουσία 
μετά από δύο χρόνια πανδημίας και ευχαρίστησε το ΕΒΕΑ 
για την εποικοδομητική συνεργασία. Ακολούθως αναφέρ-
θηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας και στις 
δράσεις που αφορούν στα Δυτικά Βαλκάνια, παροτρύνο-

ντας τις επιχειρήσεις να απευθύνονται στις Πρεσβείες και 
τα Γραφεία ΟΕΥ σε κάθε προσπάθεια επέκτασης των εκεί 
δραστηριοτήτων τους.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τα 
στελέχη των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέ-
σεων οι αγορές αρμοδιότητάς τους και δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στους κλάδους που εμφανίζουν σημαντικό ενδια-
φέρον για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις αγο-
ρές των Δυτικών Βαλκανίων ως εξής: Για την Αλβανία από 
τον κ. Σαράντη Μοσχόβη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής 
Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, για την Βόρεια Μακεδονία από την 
κα Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφα-
λής Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, για την Βοσνία & Ερζεγοβίνη 
από τον κ. Γεώργιο Τοσούνη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικε-
φαλής Γραφείου ΟΕΥ Σεράγεβο, για το Κόσοβο από τον κ. 
Μιχαήλ Βρεττάκη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Γραφείο Συνδέσμου 
Πρίστινας και για την Σερβία από τον κ. Βασίλειο Σκρόνια, 
Γενικό Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βελι-
γραδίου. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησαν 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων με τα 
ανωτέρω στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ.  

Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών 
για τα Δυτικά Βαλκάνια

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση
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Ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και υπεύ-
θυνος για την Μάλτα και η κα Ελένη Φώτη, Δ/ντρια 
Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ, συνάντησαν στις 19 
Ιουλίου  τον Πρέσβη της Μάλτας, κ. M. Joseph Cuschieri. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τρόποι 
ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων, καθώς και το ενδε-
χόμενο υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 
ΕΒΕΑ και του Επιμελητηρίου της Μάλτας.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου συνάντη-
ση του κ. Μιχάλη Κανδαράκη, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ και 
υπευθύνου για το Πακιστάν, με τον Επιτετραμμένο της 
Πρεσβείας του Πακιστάν, κ. Azeem Khan. Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, προτάθηκε  η 
συνεργασία  του ΕΒΕΑ με το Επιμελητήριο  του Πακιστάν 
και η διοργάνωση διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας

Ο κ. Μιχάλης Κανδαράκης  και η κα Ελένη Φώτη συνά-
ντησαν στις 20 Ιουλίου  την Πρέσβη της Μογγολίας στην 
Ελλάδα, με έδρα τη Σόφια, κα Sayanaa Lkhagvasuren. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,  σημειώθηκε ότι ο όγκος 
διμερούς εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες είναι εξαιρε-
τικά χαμηλός και αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των δι-
μερών μας σχέσεων.   

Συναντήσεις μελών του ΔΣ του ΕΒΕΑ με 
τους Πρέσβεις Μάλτας και Μογγολίας 
και τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας 
του Πακιστάν

Ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και η κα Ελένη Φώτη με τον 
κ. M. Joseph Cuschieri

Ο κ. Μιχάλης Κανδαράκης με τον κ. Azeem Khan

Ο κ. Μιχάλης Κανδαράκης  και η κα Ελένη Φώτη με την κα Sayanaa 
Lkhagvasuren



Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου, το 3ο Δι-
εθνές Επενδυτικό Forum, με τη συμμετοχή 19 νεοφυών 
επιχειρήσεων από τις χώρες της Βαλκανικής Μεσογεί-
ου, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία, 
επιχειρηματικών αγγέλων και φορέων ανάπτυξης της 
καινοτομίας. Το Forum διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Έργου GAZELLE - orGAniZing accELaration 
for high-potential innovative SMEs, του προγράμματος 
INTERREG Balkan - Mediterranean 2014-2020. Συνδιορ-
γανωτές ήταν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), εταίροι του Έρ-
γου  GAZELLE.

Από την πλευρά του ΕΒΕΑ, ο κύριος Δημήτριος Δημη-
τρίου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυ-
νος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων ανέ-
φερε: «Το ΕΒΕΑ ήδη από το 2014 έχει ιδρύσει τη δική του 
θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων με το όνομα ΘΕΑ, η οποία είχε 
το προνόμιο να δημιουργήσει εξαρχής ένα δίκτυο Επιχει-

ρηματικών Αγγέλων, ανάμεσα σε όλα τα μέλη – επιχειρη-
ματίες του Επιμελητηρίου, να αναπτύσσεται σε ένα περι-
βάλλον με 100.000 μέλη-επιχειρήσεις, έχοντας πρόσβαση 
όχι μόνο σε έμπειρους Επιχειρηματικούς Αγγέλους, αλλά 
και σε επιχειρηματίες, φορείς χάραξης πολιτικής και επεν-
δυτές. Το δίκτυο αυτό του ΕΒΕΑ υποστηρίζει και το Έργο 
Gazelle και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί 
σε αυτό. Επιπλέον, το Επιμελητήριό μας, στο πλαίσιο του 
Έργου έφερε σε συνεργασία γυναικείες start-ups με ευ-
ρωπαϊκά δίκτυα γυναικών και το Εθνικό Επιμελητηριακό 
Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, πρόεδρος 
του οποίου είναι η κυρία Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, 
που είναι επίσης αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ».  

O κ. Φάνης Ματσόπουλος, μέλος του ΔΣ ΕΒΕΑ και του 
Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων BANG του ΕΒΕΑ, 
συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του Φόρουμ τόνισε: 
«Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που μας παρουσιάστηκαν κα-
λύπτουν μια σειρά τομέων — από την ανάλυση δεδομέ-
νων, την υγειονομική περίθαλψη, τις εφαρμογές στις ανα-

Πραγματοποιήθηκε το 3ο Διεθνές 
Επενδυτικό Forum, στο πλαίσιο του 
Έργου GAZELLE

Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Δημήτριου Δημητρίου

GAZELLE
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νεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό, τις διαδικασίες 
backoffice, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον πολιτισμό και 
την εκπαίδευση.

Τα επιτεύγματα του Προγράμματος Gazelle, στα πλαίσια 
του προγράμματος INTERREGBalkan - Mediterranean 
2014-2020, είναι εντυπωσιακά. Κάθε μία από αυτές τις 
startups παρέχει λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν σε 
παγκόσμια βάση. 

Το μότο THINK GLOBAL ACT LOCAL είναι εμφανές σήμε-
ρα σε όλες τις ιδέες που παρουσιάστηκαν. Η Κύπρος, η 
Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα είναι γεί-
τονες σε μια πολύ εύθραυστη περιοχή — ειδικά σήμερα-, 
δεδομένου του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, 
που οδήγησε σε ενεργειακή κρίση από την οποία υποφέ-
ρουν όλες οι χώρες. Ο μόνος τρόπος για τις χώρες μας να 
επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα είναι μέσω 
της διαφανούς επικοινωνίας που προωθεί τη συνεργασία 
σε δίκαιη βάση. Το πρόγραμμα Gazelle είναι ένα από τα 
καλύτερα εργαλεία για αυτόν τον εξαιρετικά περίπλοκο και 
σημαντικό στόχο. Συγκεντρώνει εταιρείες που προωθούν 
την καινοτομία, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για τις χώρες 
μας να συνεργαστούν στενότερα. Γεφυρώνει, επίσης, το 
οικονομικό χάσμα μεταξύ επενδυτών και νεοφυών επιχει-
ρήσεων, το οποίο μερικές φορές είναι πιο κρίσιμο από την 
ίδια την ιδέα. Όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέ-
σεις, το πρόγραμμα Gazelle προάγει τελικά την κοινωνική 
ευημερία».

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της στο άνοιγμα της εκδή-
λωσης η κυρία Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμέ-
νη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ του Enterprise 

Greece τόνισε: «Η καινοτομία είναι κεντρικής σημασίας 
για την Ελλάδα και για την βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε 
να πετύχουμε στο μέλλον. Με αυτό ως γνώμονα, εκτελού-
με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με διαφορετικές δράσεις - 
όπως bootcamps, roadshows και εκδηλώσεις δικτύωσης 
- ενισχύοντας περαιτέρω το οικοσύστημα και δημιουργώ-
ντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και διασύνδεση με το εξω-
τερικό. Ένα τέτοιο σημαντικό έργο είναι και το Gazelle».
Αντίστοιχα, ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, διευθυντής του γραφεί-
ου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρ. Δήμα, 
αναφέρθηκε σε ένα σύνολο πρωτοβουλιών που έχει ανα-
λάβει η Πολιτεία για την ουσιαστική στήριξη πρωτότυπων 
και ανατρεπτικών ιδεών και την περαιτέρω διασύνδεση και 
ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως χρημα-
τοδοτικά εργαλεία από πόρους ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανά-
καμψης. Στην κορωνίδα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται 
η πλατφόρμα Elevate Greece.

Μέσα από την προσωπική της επιχειρηματική ιστορία η 
κυρία Candace Johnson, Επίτιμη Πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) και 
Co-President του γαλλικού Sophia Business Angels, 
ανέδειξε πώς οι επιχειρηματικοί άγγελοι μπορούν να συμ-
βάλλουν σε πρώιμο στάδιο, δίνοντας κεφάλαιο, όραμα και 
τεχνογνωσία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής τους δράσης.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ακολούθησε το pitching 
session του Έργου GAZELLE, κατά τη διάρκεια του οποίου 
19 νεοφυείς επιχειρήσεις από τις 4 χώρες που συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα (Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Κύπρος 
και Βουλγαρία) παρουσίασαν την επιχειρηματική τους ιδέα 
στο κοινό του Forum. 
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Το πάνελ των συντονιστών του pitching session, στη μέση ο κ. Φάνης Ματσόπουλος



ΘΕΑ

GatherNext η εύκολη λύση 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων 
Η GatherNext είναι μια start-up που έχει σκοπό την απλο-
ποίηση της διαδικασίας διαχείρισης εκδηλώσεων και συ-
νεδρίων τόσο για τις δια ζώσης (onsite) εκδηλώσεις αλλά 
και για τις διαδικτυακές (online), αν συνδυαστεί με κάποιο 
πρόγραμμα υπηρεσίας live streaming. Ο ιδρυτής της 
GatherNext κ. Κωνσταντίνος Κατσαντώνης, που φι-
λοξενείται στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Aθήνας του ΕΒΕΑ, μίλησε στο περιοδικό «Ανάπτυξη» 
για τη σύλληψη της ιδέας του, τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει, καθώς και τα μελλοντικά του σχέδια.  

Πώς προέκυψε η ιδέα για μια τέτοια start-up;

Κατά τη συμμετοχή μου σε διάφορα συνέδρια, είχα παρα-
τηρήσει ότι η γραμματειακή υποστήριξη επιδεχόταν βελτί-
ωσης. Πολλοί διοργανωτές στην υποδοχή χρησιμοποιού-
σαν ένα τετράδιο για να κρατούν σημειώσεις και άλλοι το 
Microsoft Excel, που είναι πραγματικά χρήσιμο εργαλείο 
αλλά όχι το κατάλληλο για τη διαχείριση των συμμετεχό-
ντων. Ακόμα και όσοι δέχονταν online εγγραφές για την 
εκδήλωσή τους είχαν δυσκολία στο να διαχειριστούν τις 
συμμετοχές. Μια online φόρμα εγγραφής είναι εύκολο 
να τη φτιάξεις, παραμένει όμως η δυσκολία στη μετέπει-
τα διαχείριση των επαφών. Έπειτα από σχετική διεθνή 
έρευνα αγοράς, εντόπισα και διοργανωτές οι οποίοι χρη-
σιμοποιούσαν ακριβές ή και πολύπλοκες εφαρμογές, που 
όμως δεν τους βοηθούσαν στο να λύσουν τα απλά και 
καθημερινά προβλήματα διαχείρισης εγγραφών με αυτο-
ματοποιημένες διαδικασίες. Η ιδέα μας, λοιπόν, δεν ήταν 
να καινοτομήσουμε ανακαλύπτοντας τον τροχό, αλλά να 
συνδυάσουμε πολλές και έξυπνες τεχνολογίες, ώστε να 
προσφέρουμε μια ουσιαστική λύση σε έναν χώρο που 
μας αρέσει να συμμετέχουμε, σε έναν χώρο που γίνεται 
διακίνηση ιδεών και απόψεων. Για τον λόγο αυτό, άλλω-
στε, αιτηθήκαμε και γίναμε δεκτοί από τη Θερμοκοιτίδα 
Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών όπου δεχτήκαμε μεγάλη υποστήριξη στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας ιδέας, κυρίως μέσω του 
mentoring αλλά και άλλων δράσεων, όπως η σημαντική 
δικτύωση μέσω της συμμετοχής σε μεγάλες εκθέσεις.  

Τι υπηρεσίες προσφέρει η GatherNext στους χρήστες 
της;

Η διαδικτυακή μας εφαρμογή (https://gathernext.com) 
αποτελεί μια απλή και εύκολη επιλογή, για όσους θέλουν 
να δημιουργήσουν ένα ενημερωτικό micro-website για 
κάθε εκδήλωση με πλήρες περιεχόμενο, ενώ παράλληλα 
θέλουν να διαχειρίζονται άμεσα και εύκολα τη λίστα των 
εγγεγραμμένων.
Ενδεικτικά, ο διοργανωτής μπορεί να δημιουργήσει πολλα-
πλές φόρμες εγγραφών για κάθε τύπο συμμετέχοντα, να 
δεχτεί online αλλά και onsite εγγραφές, να δεχτεί πληρω-
μές online, να δημιουργήσει προσωποποιημένα email και 
προσωποποιημένα συνημμένα αρχεία PDF, τα οποία μπο-
ρούν να αποσταλούν ατομικά, μαζικά ή αυτοματοποιημένα 
(routine communication) κ.λπ.
Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι φιλικό προς τον χρή-
στη και του επιτρέπει να δημιουργήσει και να διαχειριστεί 
το ηλεκτρονικό ψηφιακό μέρος της εκδήλωσης χωρίς ιδι-
αίτερες γνώσεις πληροφορικής. Σίγουρα, όπως συμβαί-
νει με όλες τις εφαρμογές, θα χρειαστούν μερικές ώρες 
εκπαίδευσης από εμάς ή παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
βίντεο. Αν βέβαια δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, τότε η ομά-
δα μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την τεχνική υποστήριξη 
του event.

Ποια ήταν η ανταπόκριση της αγοράς;

Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο άμεσο μέλλον, μιας και 
σύντομα θα ξεκινήσουμε τις πρώτες ουσιαστικές επαφές 
με εταιρείες και οργανισμούς που διοργανώνουν συνέδρια 
και εκδηλώσεις. Ευελπιστούμε πως θα τύχει θετικής απο-
δοχής, όπως συνέβη και με το Πανεπιστήμιο Πατρών που 
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επέλεξαν την εφαρμογή μας για το 15ο διεθνές συνέδριο 
Protection and Restoration of the Environment και τώρα 
συνεχίζουν με το 16ο. Είμαστε από τη φύση μας αισιόδο-
ξοι. Βέβαια, αξίζει εδώ να τονίσουμε πως η ομάδα μας εί-
ναι ανοιχτή στο να εξετάζει νέες ιδέες και προτάσεις. Αυτή 
τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα προϊόν που καλύπτει 
σχεδόν όλες τις ανάγκες διαχείρισης μιας εκδήλωσης. Στό-
χος μας είναι να μη μένουμε στάσιμοι, γι’ αυτό αφουγκρα-
ζόμαστε τις ανάγκες των διοργανωτών. Επομένως, κάθε 
κριτική είναι αποδεκτή γιατί μόνο έτσι θα εξελιχθούμε και 
θα γίνουμε καλύτεροι, βελτιώνοντας έτσι την εφαρμογή 
και τις υπηρεσίες μας. 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του επιχειρημα-
τικού σχεδίου;

Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία την 1η έκδοση της εφαρ-
μογής, αυτό που ονομάζουμε Minimum Valuable Product. 
Το προϊόν μας πληροί τα βασικά κριτήρια με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που θέσαμε εξ ’αρχής και πλέον είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να θέλουμε να το επικοινωνήσουμε στο 
κοινό των διοργανωτών εκδηλώσεων και συνεδρίων. Θα 
ξεκινήσουμε σταδιακά από την Ελλάδα και γιατί όχι και 
εκτός στη πορεία.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Τα σχέδιά μας αφορούν κυρίως το κοντινό μέλλον. Μας 
αρέσει να ονειρευόμαστε, αλλά έχουμε στο μυαλό μας και 
τη φράση «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελά-
ει». Θέλουμε να εξελίξουμε την εφαρμογή, να αυξήσουμε 
το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε, γιατί όπως 
γνωρίζετε υπάρχουν πολλά είδη εκδηλώσεων. Είναι τα 
επιστημονικά συνέδρια, τα εταιρικά, τα πολιτικά, meetings, 
forums, σεμινάρια κ.λπ. Μπορεί με τη μέχρι τώρα υλοποί-
ηση να καλύπτουμε πολλές από τις βασικές ανάγκες, αλλά 
είναι πρόκληση για εμάς να μπορέσουμε να καλύψουμε 
σταδιακά τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν ανά 
τύπο εκδήλωσης. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από τη 
μια μέρα στην άλλη, θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα μέλη 
της ομάδας μας. Χρειάζεται καλός σχεδιασμός και ιεράρ-
χηση προτεραιοτήτων. 

Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες στην πορεία;

Δε θα αποτελέσουμε εξαίρεση στον κόσμο των start-ups. 
Οι δυσκολίες αφορούν κυρίως την οικονομική ρευστότητα 
και τα παρακλάδια της, διότι συνδέεται άμεσα με την ταχύ-
τητα ανάπτυξης μιας εταιρείας. Πόσο μάλλον όταν έρχε-
ται μια πανδημία η οποία δεν έχει τελειώσει και επηρεάζει 
τους πάντες, ο παγκόσμιος χάρτης της αγοράς των events 
άλλαξε. Για μια start-up που έχει περιορισμένο budget δεν 
είναι εύκολο να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα από τη μια 
στιγμή στην άλλη, όταν συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές 
και ας λένε ότι η κρίση δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ευτυ-
χώς, μας διακρίνει η αρετή της καλής διαχείρισης καταστά-
σεων και της ήρεμης απόφασης. 

Ο  ιδρυτής της GatherNext κ. Κωνσταντίνος Κατσαντώνης
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι «οι μήνες της φωτιάς». 
Κάθε χρόνο τεράστιες δασικές εκτάσεις γίνονται στάχτη. Σε 
40 χρόνια κάηκε περίπου το 13,8% της συνολικής έκτασης 
της χώρας. Μόνο πέρσι, εκδηλώθηκαν 8.728 πυρκαγιές 
που μετέτρεψαν σε στάχτη περίπου 1.301.239 στρέμματα. 

Θα μπορούσαν άραγε οι νέες τεχνολογίες, «πατώντας» 
πάνω σε υπερ-ταχύτατα δίκτυα συνδεσιμότητας, να λύ-
σουν το πρόβλημα και να σώσουν τον πλανήτη; Οι ψηφι-
ακές επιστήμες σίγουρα εργάζονται για τη βιωσιμότητα 
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι χώρες 
επιδιώκουν, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, να 
προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον τους. Η Ελλάδα δί-
νει τη δική της θετική απάντηση στο ερώτημα και γίνεται 
μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θέτει αναδυ-
όμενες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (ΙοΤ) και 
η τεχνητή νοημοσύνη, στην υπηρεσία της προστασίας των 
δασών.

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας, ο πιο σημαντικός πνεύ-
μονας πρασίνου της Αττικής και ο βασικότερος μηχανισμός 
μείωσης της θερμοκρασίας του αέρα, γίνεται, χάρη στην 
τεχνολογία, το πρώτο «έξυπνο» δάσος της Ελλάδας, απο-
κτώντας ένα προηγμένο σύστημα πρόληψης και αντιμετώ-
πισης πυρκαγιών.

Το σύστημα αξιοποιεί την τεχνολογία Internet of Things και 
την τεχνητή νοημοσύνη για την αποτελεσματική και έγκαι-
ρη ανίχνευση καπνού σε δασικές περιοχές. Εντοπίζοντας 
την πυρκαγιά εν τη γενέσει της, η λύση ενεργοποιεί συ-

ναγερμό και αποστέλλει την ακριβή τοποθεσία, αλλά και 
εικόνα από το σημείο της φωτιάς στον χειριστή του κέντρου 
ελέγχου, μέσα από μια web-based εφαρμογή, προσβάσιμη 
από παντού.

Το σύστημα εξασφαλίζει τον εντοπισμό ακόμα και περιορι-
σμένων εστιών φωτιάς σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνει 
τη δυνατότητα για εξαιρετικά ταχύ εντοπισμό, συνήθως 
πριν η φωτιά γίνει ορατή από τα οπτικά μέσα, ενώ υπάρχει 
η δυνατότητα εντοπισμού της εστίας όλο το 24ωρο, ακόμα 
και σε εντελώς μηδενικά επίπεδα φωτισμού.

Η πιλοτική πρωτοβουλία της Vodafone, που εξελίσσει την 
Πάρνηθα στο πρώτο smart forest της χώρας, καλύπτει πε-
ρισσότερα από 314.000 στρέμματα δάσους και ευθυγραμ-
μίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να κάνει την τεχνο-
λογία σύμμαχο στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης.

Στόχος είναι το πιλοτικό πρόγραμμα να αξιοποιηθεί σε όλα 
τα δάση και τις περιοχές φυσικού κάλλους στην Ελλάδα, 
αντιμετωπίζοντας ένα «καυτό» για τη χώρα πρόβλημα, αν 
ληφθεί υπόψη ότι κάθε χρόνο οι πυρκαγιές καταστρέφουν 
περί τα 500.000 στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτά-
σεων.

Όπου υπάρχει καπνός…

Αξιοποιώντας το δίκτυό της, το Vodafone Green Network, 
τεχνητή νοημοσύνη, κάμερες τελευταίας τεχνολογίας και 

Vodafone Smart Forest:
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της 
πρόληψης πυρκαγιών στα δάση 

Της Βελίκας Καραβάλτσιου
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αισθητήρες, η λύση που δημιούργησε η εταιρεία προσφέ-
ρει μια σειρά από δυνατότητες, όπως αυτόματο εντοπισμό 
καπνού. Σε συνδυασμό με το Vodafone ΙοΤ, το σύστημα 
παρέχει δυνατότητα καταγραφής των αλλαγών στη θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, 
αναγνώριση των λόγων που αυτή συμβαίνει, αλλά και κα-
ταγραφή διάφορων περιβαλλοντικών δεικτών, όπως είναι 
το επίπεδο υγρασίας και η ατμοσφαιρική πίεση.

Με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, των δεδομένων 
και των ενδείξεων που συλλέγονται κι ενός έξυπνου αλ-
γορίθμου, το σύστημα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και ση-
μαίνει συναγερμό. Αυτό συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, η 
θερμότητα παρουσιάζει αύξηση και ο αλγόριθμος αντιλαμ-
βάνεται από τα δεδομένα ότι υπάρχει πυρκαγιά.

Παράλληλα, μία κάμερα μπορεί να αναγνωρίσει την έν-
δειξη καπνού σε κάποιο σημείο και να το επιβεβαιώσει, 
στέλνοντας εντολή σε άλλη κάμερα να εστιάσει εκεί. Έτσι, 
ενεργοποιεί το αντίστοιχο σήμα και στέλνει εικόνα και το-
ποθεσία σε ειδική πλατφόρμα.

Στις πολλές καινοτομίες της νέας λύσης περιλαμβάνεται το 
τριπλό σύστημα παράλληλου ελέγχου, το οποίο αποτελεί-
ται από μία πανοραμική 360ο τεχνολογία ανίχνευσης μέσω 
ειδικής θερμικής κάμερας μεγάλων αποστάσεων και κάμε-
ρες διπλού φάσματος, που αξιοποιούν μοντέλα τεχνητής 
νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση καπνού ή φωτιάς.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικές Super Starlight κάμε-
ρες, που κάνουν χρήση αλγορίθμων για παρακολούθηση 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς και σταθερές, 
αλλά και PTZ θερμικές κάμερες. Στον εξοπλισμό αυτό προ-
στίθεται και ένα σύνολο από πολυαισθητήρες, που τοπο-
θετούνται σε διάφορα σημεία στο δάσος, καταγράφουν τη 
θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, καθώς επίσης 
και Η2, VOC, CO και CO2.

Για τα πλεονεκτήματα της πιλοτικής πρωτοβουλίας 
Vodafone Smart Forest, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης, δή-
λωσε: «To Vodafone Smart Forest είναι ένα ψηφιακό όπλο 
στα χέρια των Αρχών. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι πολύ 
συχνά, η πυροσβεστική καλείται να βρεθεί σε πολλά μέ-
τωπα ταυτόχρονα, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται 
στον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην εκδήλωση του 
φαινομένου και την σήμανση του συναγερμού. Η τεχνολο-
γία, όμως μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινων πόρων από 
πλευράς των αρμόδιων αρχών, χάρη στα εργαλεία που 
αυτή φέρνει, βοηθώντας παράλληλα στην ανάσχεση της 
κλιματικής αλλαγής».
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ΑΠΟΨΗ

Η αργυροχρυσοχοΐα ως κλάδος 
με ισχυρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Του Μιχάλη Κανδαράκη, μέλους ΔΣ ΕΒΕΑ

Η αργυροχρυσοχοΐα είναι μία από τις αρχαιότερες τέχνες 
στην Ελλάδα με αδιάλειπτη παρουσία από τον κυκλαδικό 
πολιτισμό μέχρι σήμερα. 

Το κόσμημα αποτελούσε από τα αρχαία χρόνια μέρος της 
κουλτούρας και της καθημερινής ζωής των Ελλήνων. 
Ήταν συνδεδεμένο με κοινωνικά γεγονότα, χρησίμευε ως 
μέσο καλλωπισμού, ως φυλαχτό, ως δείγμα αγάπης και 
σεβασμού. Αποτελούσε οικογενειακό σύμβολο, όπως το 
δακτυλίδι με το οικόσημο ή τα κοσμήματα που παραδίδο-
νταν από μητέρα σε κόρη ή νύφη. Ήταν σύμβολο κοινω-
νικής θέσης, εξουσίας και καταξίωσης. Είναι γνωστό σε 
όλον τον κόσμο το πολυσύνθετο χρυσό στεφάνι βελανι-
διάς του Φιλίππου Β’, ένα ξεχωριστό επίτευγμα απαρά-
μιλλης τέχνης.

Τα αρχαία ελληνικά κοσμήματα αποτελούν ακόμα και σή-
μερα αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού για τον σχεδια-
σμό, τον προηγμένο τρόπο κατασκευής αλλά και το συμ-
βολισμό τους. Κοσμήματα της μινωικής, της μυκηναϊκής, 
της γεωμετρικής, της κλασικής, της ελληνιστικής, αλλά 
και της βυζαντινής περιόδου, μαγεύουν ακόμα και σήμε-
ρα με την απλότητα και την ομορφιά τους συνάμα. Κατά 
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκαν αρκετά 
κέντρα αργυροχρυσοχοΐας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαί-
τερα μάλιστα προνόμια, όπως η Στεμνίτσα, το Συρράκο και 
οι Καλαρρύτες.

Μέσα από τη μακρόχρονη και αδιάλειπτη ιστορία του ελ-
ληνικού κοσμήματος, το επάγγελμα και η τέχνη του αργυ-
ροχρυσοχόου απέκτησαν μία ιδιαίτερη θέση στην ελλη-
νική κοινωνία και στην οικονομία. Οι ίδιες παραδοσιακές 

τεχνικές ακολουθούνται ακόμα και σήμερα σε μεγάλο 
βαθμό στην κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος, πολλές 
φορές και με παρόμοια εργαλεία. Η τέχνη μεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά και κάθε εποχή εισφέρει και τις δικές 
της επιρροές, στο σχέδιο και στην κατασκευή, δημιουργώ-
ντας ένα μοναδικό μείγμα παράδοσης, τεχνοτροπιών και 
εμπειρίας.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότερες 
από 2.500 βιοτεχνίες, 7.000 εμπορικές επιχειρήσεις και 
50.000 εργαζόμενοι. Στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και 
σε άλλες πόλεις της χώρας μας, υπάρχουν ενεργά άτυ-
πα clusters μικρών βιοτεχνιών με έντονη κατασκευαστική 
δραστηριότητα, που συνεργάζονται με επιτυχία δημιουρ-
γώντας μικρά πρότυπα συνεργατικά κέντρα ανάπτυξης. 
Έλληνες σχεδιαστές και κοσμηματοποιοί κατακτούν τις 
τελευταίες δεκαετίες δύσκολες αγορές, όπως το Παρίσι, 
το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και έχουν καταφέρει να επι-
τύχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα για το ελληνικό κόσμη-
μα. Παράλληλα, χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται τη 
χώρα μας αγοράζουν ελληνικά κοσμήματα έχοντας την 
πεποίθηση ότι αγοράζουν κοσμήματα μοναδικά, τόσο σε 
σχεδιασμό όσο και σε ποιότητα. 

Η αργυροχρυσοχοΐα στη χώρα μας, μετά από την πολυετή 
οικονομική και υγειονομική κρίση, προσπαθεί να επανα-
τοποθετηθεί δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο 
αυτό, η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει τον κλάδο. 

Ειδικότερα, το κράτος μπορεί να αναλάβει, μέσω των αντί-
στοιχων φορέων, την προώθηση του ελληνικού κοσμή-
ματος ως brand name. Παράλληλα, το ελληνικό κόσμημα 
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θα μπορούσε να ενταχθεί στη διαφημιστική καμπάνια της 
χώρας μας ως μέρος της ιστορίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας. Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει 
πολλές στο παρελθόν από κλαδικούς φορείς και ιδιώτες, 
αλλά χρειάζεται μία συντονισμένη από το κράτος προσπά-
θεια, η οποία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε η 
δράση να έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα με διάρκεια και 
διασπορά.

Ένας άλλος τομέας είναι η στήριξη της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων σχεδιαστών. 
Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου, που προέρχονται κυρίως 
από την αντικειμενική δυσκολία διαχείρισης μικρών αντι-
κειμένων με σχετικά υψηλή αξία, έχουν ως αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη μικρών, οικογενειακών πολλές φορές, επι-
χειρήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών απο-
τελεί τροχοπέδη στην εξαγωγική τους δραστηριότητα. Η 
ομαδική συμμετοχή Ελλήνων χρυσοχόων σε διεθνείς εκ-
θέσεις με ενιαία παρουσία, που θα προβάλλει την Ελλάδα 
ως παραγωγό χώρα χρυσών κοσμημάτων, θα μπορούσε 
να δώσει ώθηση στις εξαγωγές, ιδιαίτερα, δε, εάν συν-
δυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν άμεση 
σχέση αποπληρωμής από τα αντίστοιχα έσοδα των εξαγω-
γικών πωλήσεων. Αντίστοιχες ενέργειες γίνονται εδώ και 

δεκαετίες από την Ιταλία, την Τουρκία, την Ταϋλάνδη, το 
Χονγκ-Κονγκ και άλλες χώρες.

Μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων, αλλά και 
σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των θα μπορούσε να γίνει, επίσης, εφικτή η ίδρυση νέων 
εξειδικευμένων και σύγχρονων σχολών αργυροχρυσοχο-
ΐας και η υποστήριξη των ήδη υπαρχουσών, ώστε να συνε-
χιστεί η παράδοση 6000 ετών. Στις σχολές αυτές θα ήταν 
δυνατόν να διδάσκεται η τέχνη της κοσμηματοποιίας, από 
τον πρωτότυπο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση των πρώτων 
υλών, τα στάδια της κατασκευής, αλλά και την προώθηση 
των παραγόμενων προϊόντων με σύγχρονα εργαλεία μάρ-
κετινγκ στις διεθνείς αγορές.

Τέλος, η κατάργηση του φόρου πολυτελείας θα εκμηδένι-
ζε ένα μη παραγωγικό κόστος που δημιουργεί συνθήκες 
άνισου ανταγωνισμού στους Έλληνες κατασκευαστές, σε 
ένα κλάδο μάλιστα όπου τα ποσοστά κέρδους είναι πάρα 
πολύ μικρά, ιδιαίτερα όσον αφορά στον παραγωγικό το-
μέα. Αποτελεί ίσως μοναδικό φαινόμενο στις παγκόσμιες 
αγορές, ένα κράτος να καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικά, 
εγχώρια προϊόντα που στοχεύουν σε άμεσες ή έμμεσες 
εξαγωγές.
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Ο κλιματικός νόμος βάζει το 
ανθρακικό αποτύπωμα στην 
επιχειρηματική ατζέντα

Toυ Απόστολου Σίσκου, μέλους ΔΣ ΕΒΕΑ

Στον απόηχο των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, η Ελλάδα την 26η Μαΐου του 2022 ψήφισε τον 
πρώτο νόμο που αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, βάζοντας στο επίκεντρο της πο-
λιτικής ατζέντας την ανάληψη δράσης για το κλίμα και τη 
σταδιακή αποδέσμευση της χώρας από τα ορυκτά καύσι-
μα. Πιο συγκεκριμένα, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος έρχε-
ται να δώσει δεσμευτικό χαρακτήρα στο φιλόδοξο όραμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. 
Καθώς η δεκαετία που διανύουμε είναι κρίσιμη στην επί-
τευξη αυτών των στόχων, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων στην 
επιτάχυνση αυτής της προσπάθειας. Ειδικότερα, μέσω των 
άρθρων 12, 19 & 20 στοχεύει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μετακι-
νήσεις και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. 

«Μείωση εκπομπών από επιχειρήσεις (Άρθρο 20)»

Κατά συνέπεια, από το 2023 μεγάλο μέρος των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων της χώρας θα είναι υποχρεω-
μένες να γνωστοποιήσουν πληροφορίες που σχετίζονται 
με το κατά πόσο η δραστηριότητά τους συμβάλλει στην 
αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών και να προβούν στην 
ανάπτυξη στρατηγικής μείωσης. Ειδικότερα:

• οι εισηγμένες εταιρείες,
• τα πιστωτικά ιδρύματα,

• οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
• οι επιχειρήσεις επενδύσεων, 
• οι επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
• οι εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης,
• οι εταιρίες ταχυμεταφορών,
• οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυ-
σικού αερίου,
• οι αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 
500 εργαζόμενους, 
• οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και
• οι αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου

θα είναι υποχρεωμένες έως την 31η Οκτωβρίου του 2023 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό 
τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022. Στην έκ-
θεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι 
και δράσεις μείωσης των εκπομπών, ενώ ο έλεγχος των 
στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται από ανεξάρτη-
το διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Από τις απαιτήσεις του νόμου εξαιρού-
νται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

«Μείωση εκπομπών από εγκαταστάσεις (Άρθρο 19)»

Στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις 
υποχρεώσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου προστίθενται 
και οι εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α1 
και Α2 των παρακάτω ομάδων:

• συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, όπως εγκατα-
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στάσεις διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, 
• τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής,
• πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
• υδατοκαλλιέργειες, και 
• το σύνολο των δραστηριοτήτων της μεταποίησης και βι-
ομηχανίας 

Οι παραπάνω κατηγορίες εγκαταστάσεων είναι υποχρεω-
μένες σε κατ’ ελάχιστον μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι το 2030 σε σχέση 
με το 2019. Ως απόρροια αυτού, από 1η Ιανουαρίου του 
2026 θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια για την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, έκθεση αποτύπωσης του 
τρόπου συμμόρφωσης με τον στόχο μείωσης των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου για το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων τους. Για την επίτευξη του στόχου ο φορέας 
μπορεί να προβαίνει σε αντιστάθμιση εκπομπών είτε μέσω 
αγοράς πράσινων πιστοποιητικών ή μέσω της εθελοντικής 
αγοράς δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, αρχής γενομένης από το 2026, οι παραπάνω 
εγκαταστάσεις έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους θα είναι 
υποχρεωμένες να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το αν-
θρακικό αποτύπωμα, του προηγούμενου έτους. Η έκθεση 

θα πρέπει να επαληθεύεται από διαπιστευμένο από το 
ΕΣΥΔ  φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου. 

«Μείωση εκπομπών από μετακινήσεις (Άρθρο 12)»

Σημαντικό σκέλος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η 
μείωση των εκπομπών από τις μετακινήσεις. Έτσι, από 1η 
Ιανουαρίου του 2024 το 25% των νεοαποκτηθέντων εται-
ρικών οχημάτων θα πρέπει να αποτελείται από ηλεκτρικά 
ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, ενώ μη συμμόρφωση επι-
φέρει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ακόμη, από 1η Ιανουαρίου 
του 2030 όλα τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα θα είναι πλέον οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
θα δώσει στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, αυξάνοντας παράλληλα τις χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες και προωθώντας την καινοτομία μέσω της αξι-
οποίησης νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, η γνώση 
των πηγών έκλυσης εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας, 
θα εξασφαλίσει τη χάραξη οργανωμένης και ρεαλιστικής 
στρατηγικής μείωσης των εκπομπών, διασφαλίζοντας ταυ-
τόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη φήμη τους.



28 //  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η συντονισμένη διαχείριση σε βαθμό που να αντα-
ποκρίνεται άμεσα στα δύσκολα συμβάντα, η ενί-
σχυση της πρόληψης, η αύξηση των διαθέσιμων 
δυνάμεων και του στόλου των μηχανοκίνητων και 
εναέριων μέσων, προτάσσονται  από τον υπουργό 
Κλιματικής  Κρίσης  και Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στο Στυλιανίδη ως βασικοί στόχοι για την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών και γενικότερα των θεομηνιών. 
Με συνέντευξή του στο  περιοδικό «Ανάπτυξη»,  ο 
κ. Στυλιανίδης επισημαίνει ότι  η προσπάθεια επι-
κεντρώνεται στην κατάσβεση και στον έλεγχο της 
φωτιάς πριν εξελιχθεί σε mega-fire και καταστεί 
ανεξέλεγκτη. Έως τώρα, παρά τις αντίξοες συνθή-
κες, η εφαρμογή του σχεδίου στο πεδίο, φέρνει 
αποτελέσματα, ωστόσο «βρισκόμαστε στο μέσον του 
καλοκαιριού και η επόμενη περίοδος είναι ιδιαιτέ-
ρως κρίσιμη». Το περιεχόμενο της συνέντευξης έχει 
ως εξής: 
 
Πώς αποτιμάτε το έργο συντονισμού και πυρόσβε-
σης στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική; 

Κάθε πυρκαγιά αφήνει πληγές. Χάνουμε ένα κομμάτι 
από το φυσικό μας πλούτο. Πολλές φορές, δυστυχώς, 

χάνονται περιουσίες, ακόμα χειρότερα έχουμε και απώ-
λειες  ανθρώπινων ζωών. Ειδικά η Αττική έχει υποφέρει 
πολύ από πυρκαγιές, ιστορικά, με πολύ μεγάλο κόστος.
Η  πυρκαγιά στην περιοχή της Πεντέλης ήταν μια πυρκα-
γιά που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολύ δύσκολα 
διαχειρίσιμης κατάστασης. Το βράδυ, μάλιστα, επιδεινώ-
θηκε, γεγονός που είναι ασύνηθες κατά τους ειδικούς. 
Όλες οι δυνάμεις  επιχείρησαν, συντονισμένα, μέσα σε 
πολύ αντίξοες συνθήκες. Οι επιστήμονες επιμένουν ότι 
οι ριπές ανέμων το βράδυ -σε συγκεκριμένες ώρες- ξε-
περνούσαν κατά διαστήματα τα 110 χιλιόμετρα την ώρα!
Φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει αντίξοες 
συνθήκες σε καθημερινή βάση. Τα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν πολύ περισσότερα συμβάντα πυρκαγιών σε 
σχέση με την προηγούμενη 15ετία. Βέβαια, δεν αντιμε-
τωπίζει μόνο η χώρα μας αντίξοες συνθήκες, αλλά και 
ολόκληρη η Ευρώπη - Νότια και Βόρεια, με καταστρο-
φικά δυστυχώς αποτελέσματα, ειδικά στις μεσογειακές 
χώρες. Η Μεσόγειος είναι το hot spot της κλιματικής αλ-
λαγής. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια χώρα από τις 
μεγαλύτερες στον κόσμο, η οποία ανήκει στο G7. Ίδιες 
συνθήκες και στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. 
Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι έχουμε μπει σε μια άλλη 
εποχή σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση.

OIKONOMIA

Χρήστος  Στυλιανίδης
«Το νέο “δόγμα” μας είναι η ενίσχυση 
της πρόληψης της πυρκαγιάς έναντι 
της εκ των υστέρων επέμβασης»

Συνέντευξη στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο



29www.acci.gr  //

Οι πολίτες, όμως, θέλουν και επιμένουν να βλέπουν μια 
συντονισμένη διαχείριση που να ανταποκρίνεται με ετοι-
μότητα σε αυτά τα δύσκολα συμβάντα. Κι ένας σωστός 
συντονισμός θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αντι-
μετώπιση μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς με τις λιγότε-
ρες δυνατές επιπτώσεις.

Το περυσινό καλοκαίρι κατέδειξε με τον πιο σκληρό 
τρόπο ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έχουν 
δημιουργήσει νέα δεδομένα. Ότι όσες δυνάμεις, όσα 
μέσα, επίγεια και εναέρια, κι αν διαθέτει κανείς, στην 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δεν υπάρχουν 
βεβαιότητες. Και για τον λόγο αυτό ακριβώς, είναι απα-
ραίτητο να αλλάξουμε το μείγμα πρόληψης – καταστο-
λής. Να επενδύουμε στην πρόληψη, στην ετοιμότητα, 
στη σωστή προετοιμασία, ώστε να περιορίζουμε τις επι-
πτώσεις τους.

Αυτό είναι το νέο «δόγμα» του υπουργείου μας, ενίσχυ-
ση της πρόληψης έναντι της εκ των υστέρων επέμβα-
σης. Ενίσχυση της προετοιμασίας, ώστε η καταστολή, η 
αντιμετώπιση δηλαδή μιας πυρκαγιάς, να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματική. Η μεγάλη προσπάθεια επι-
κεντρώνεται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

κατά την πρώτη κρίσιμη φάση τους, πριν εξελιχθούν σε 
ανεξέλεγκτες mega-fires. Αυτή είναι η κεντρική μας 
στόχευση για φέτος – γιατί πυρκαγιές πάντα θα εκδηλώ-
νονται, το κρίσιμο στοιχείο είναι να τις περιορίσουμε όσο 
γίνεται κατά την έναρξή τους.

Τι άλλαξε στον σχεδιασμό και μέχρι τώρα  οι φωτιές 
ελέγχονται και σβήνονται  πιο γρήγορα σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια;

Προχωρήσαμε σε εκτενείς καθαρισμούς δασικών εκτά-
σεων, αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Με 
στενή συνεργασία όλων των φορέων, Πυροσβεστικού 
Σώματος, ΕΛ.ΑΣ, Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των 
Δασικών Υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Σε πλήρη συντονισμό με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, 
Εσωτερικών και Πολιτισμού. Με ασκήσεις οργανωμένης 
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών σε 
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, αλλά και στους αρ-
χαιολογικούς χώρους μας. Με άμεση προσβολή των 
πυρκαγιών στην φάση της έναρξής τους, με διαρκείς 
εναέριες και επίγειες περιπολίες. Με ενίσχυση των δυ-
νάμεών μας με επιπλέον 590 εκπαιδευμένους δασο-
κομάντος. Αλλά και με ενίσχυση του εναέριου στόλου 
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δασοπυρόσβεσης, με περισσότερα από ποτέ μισθωμένα 
αεροσκάφη και ελικόπτερα, επιπλέον του εθνικού μας 
στόλου.

Ταυτόχρονα, η χώρα μας γίνεται κόμβος (hub) του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την 
ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου, 
φιλοξενώντας, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ένα βα-
ρέως τύπου ελικόπτερο και περισσότερους από 200 Ευ-
ρωπαίους Πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας 
και συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους.
 
Ποια  είναι η στόχευση με το νέο κέντρο επιχειρήσεων; 
Προσπαθούμε  να χτίσουμε έναν όσο το δυνατό πιο στέ-
ρεο μηχανισμό. Η προσπάθεια είναι μακροπρόθεσμη, 
είναι επίπονη και, κυρίως, δοκιμάζεται καθημερινά. 
Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την επιστημονική 
γνώση, να θέσουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας 
επιστημονικά τεκμηριωμένης και επιχειρησιακά λει-
τουργικής Εθνικής Βάσης Δεδομένων που θα υποστη-
ρίζει το νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Κρίσεων. Αυτό το  νέο Κέντρο  θα λει-
τουργεί με τυποποιημένες διαδικασίες, με  διασύνδεση 
όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του 
κινδύνου και, κυρίως, με επιστημονική και τεχνολογική 
υποστήριξη.  Με ενωμένες τις δυνάμεις μας, δουλεύου-
με σκληρά για να προστατέψουμε τους συνανθρώπους 
μας, το φυσικό μας περιβάλλον, για να δημιουργήσου-
με τις βάσεις μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση των 
φυσικών καταστροφών, μιας νέας απάντησης στις προ-
κλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
 
Η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος προϋποθέ-
τει ευρύτερη συνεννόηση; 

Πυξίδα στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι 
ότι και τα θέματα της διαχείρισης των φυσικών κατα-
στροφών στην Ελλάδα πρέπει να αποκτήσουν ένα χα-
ρακτήρα εθνικής συναίνεσης. Βρισκόμαστε όλοι στην 
ίδια βάρκα. Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες δεν έχουν ιδε-
ολογικό χρώμα, έχουν σίγουρα πολιτικές διαστάσεις και 
δεν αναιρώ την κριτική, αλλά πιστεύω ότι αυτή πρέπει 
να είναι η βάση και το πολιτικό πλαίσιο στη διαχείρι-
ση των φυσικών καταστροφών. Για τον λόγο αυτό, το 
υπουργείο κινήθηκε στη λογική του εθνικού διαλόγου, 
κάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων, σε σχέση με 
τον προγραμματισμό και τις προσπάθειες για τη φετινή 
αντιπυρική περίοδο. 

Ο αντιπυρικός σχεδιασμός σε αριθμούς   

Στην πρώτη γραμμή της μάχης, σύμφωνα με τον κ. Στυ-
λιανίδη, βρίσκονται οι πυροσβέστες  που φέτος έχουν 
ενισχυθεί από νωρίς και με δυνάμεις του εξωτερικού  οι 
οποίοι ήδη έχουν μπει στη μάχη σε αρκετές περιπτώσεις 
στην Αττική και στην  Πελοπόννησο. 
Στον τομέα της πρόληψης  υλοποιείται  το  πρόγραμμα 
ANTINERO, ύψους 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει  καθαρισμούς 
δασικών εκτάσεων, συντήρηση & βελτίωση αντιπυρικών 
ζωνών, συντήρηση δασικών δρόμων και  προστασία αρ-
χαιολογικών χώρων όπως οι Δελφοί, οι  Μυκήνες, η 
Επίδαυρος,  ο  Μυστράς, η αρχαία Ολυμπία, ο Επικού-
ρειος Απόλλωνας, η  Αρχαία  Μεσσήνη, η Αφαία  Αίγι-
νας, το Ηραίο Σάμου,  το  Βυζαντινό κάστρο Πλαταμώνα 
και οι Σπάθες Ολύμπου.  Αντιστοίχως, έχουν δοθεί 18 
εκατ . ευρώ στους δήμους για καθαρισμούς αστικών και 
περιαστικών δασών της αρμοδιότητάς τους (άλση, πάρ-
κα κ.λπ.).

Αυξημένες Περιπολίες

Το σκέλος των περιπολιών περιλαμβάνει διπλασιασμό 
των περιπόλων στα δάση στις περιοχές Natura και τους 
οικισμούς πέριξ αυτών  με τη συνδρομή των  ενόπλων 
δυνάμεων, των εθελοντικών οργανώσεων και των 
συλλογικών φορέων. Η συγκεκριμένη δράση έχει ήδη 
αποτελέσματα με συλλήψεις  εμπρηστών και αποτροπή 
εμπρηστικών  ενεργειών.  Επίσης, υπάρχει απαγόρευση 
πρόσβασης και επιβολή προστίμου σε περιοχές αυξημέ-
νου κινδύνου (περιοχές Natura, δρυμούς, δάση, άλση 
κ.λπ.) κατά τις ημέρες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας 
(3, 4, 5), σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη. 

Η δεύτερη φάση  

Σε αυτή τη δεύτερη φάση της  περιόδου Ιουλίου – Αυ-
γούστου  συμμετέχουν 3.000 υπάλληλοι των δασικών 
διευθύνσεων, 14.616 Πυροσβέστριες και Πυροσβέστες,  
500 «δασοκομάντος»  (νέο επίλεκτο σώμα) με  1.955  
οχήματα, 1.222 βοηθητικά και  232 ειδικού σκοπού κα-
θώς και 4.000 εθελοντές.  Οι επιχειρησιακές βάσεις βρί-
σκονται σε Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Ηράκλειο, 
Ιωάννινα και Πάτρα.  Όσο δε για τα εναέρια μέσα, χρη-
σιμοποιούνται   40 αεροσκάφη από τον εθνικό στόλο, 46 
μισθωμένα και 26 ελικόπτερα. 
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Εύα Καϊλή: «Αναταράξεις θα νιώσουμε 
όλοι στην Ευρώπη, αλλά κάθε κρίση 
είναι ευκαιρία για αλλαγή»

Συνέντευξη στην Ελένη Στεργίου

Ενεργειακή κρίση, η θέση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο 
θεσμός των εταιρειών start-up, αλλά και το νέο ψηφι-
ακό σύμπαν, όπως το Metaverse, είναι μερικά από τα 
κρίσιμα ζητήματα που αναλύει η ευρωβουλευτής και 
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊ-
λή, σε συνέντευξη της, στην «Ανάπτυξη» .

Το κλίμα στις Βρυξέλλες εκπέμπει ανησυχία ως προς 
τις οικονομικές προβλέψεις για το 2023; 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει πληθωριστι-
κές τάσεις παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Το φαινόμενο 
αυτό εξελίσσεται στην ενέργεια και στη συνέχεια και στους 
υπόλοιπους τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται άμε-
σα ή έμμεσα. Στην περίπτωση της Ευρώπης αυτές οι τάσεις 
ενισχύονται και από τη διολίσθηση του ευρώ το τελευταίο 
εξάμηνο κατά 20% σχεδόν, ενισχύοντας τις ενεργειακές 
τιμές καθώς αυτές αποτιμώνται σε δολάρια ΗΠΑ. 

Η οικονομία της Ευρώπης είναι σε μεταβατικό στάδιο όσον 
αφορά την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και την τεχνολο-
γική της εξέλιξη. Ο ρυθμός αυτός αναμένεται να είναι ρα-
γδαίος και εκθετικός τα επόμενα δύο χρόνια, καθιστώντας 
την μία πολύ ισχυρή οικονομία και ξεπερνώντας πλήρως τα 
όποια προβλήματα εμφανίζονται τώρα. 
Η Ελλάδα, ευτυχώς, βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα καθώς 
δεν είναι μία ενεργοβόρα οικονομία, όπως για παράδειγ-
μα η Γερμανία, και ούτε στηρίζεται στη ρωσική ενέργεια σε 
μεγάλο βαθμό. Ακόμη, η διολίσθηση του ευρώ βοηθά τη 
βασική της βιομηχανία, που είναι ο τουρισμός. 
Αναταράξεις σίγουρα θα νιώσουμε όλοι στην Ευρώπη, 
αλλά κάθε κρίση είναι ευκαιρία για αλλαγή και σε αυτό θα 
πρέπει να επικεντρωθούμε, ώστε απλά να βγούμε πιο δυ-
νατοί και ανεξάρτητοι, τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά 
από την κρίση αυτή. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, είναι μεγά-
λη ευκαιρία η οικονομία μας να πρωτοστατήσει στην καινο-
τομία, την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και εξέ-
λιξη. Σε αυτό το πλαίσιο επικεντρώνονται οι προσπάθειές 
μου, ενισχύοντας μία αισιόδοξη μακροπρόθεσμα τάση και 
εικόνα για την οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί προς την πρόταση για 
την αύξηση της παρουσίας των γυναικών σε επιτελικές 
θέσεις εταιρειών. Την ίδια ώρα,  το μισθολογικό χάσμα 
στην Ευρώπη είναι γεγονός. Οι αποδοχές των γυναι-
κών είναι χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών κατά 
14%. Είστε αισιόδοξη ότι η εικόνα αυτή θα βελτιωθεί;  
Βλέπετε να αλλάζει η παρούσα εταιρική “κουλτούρα”; 

Η δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη της ισότητας, της 
προώθησης των ίσων ευκαιριών και της κατάργησης των 
διακρίσεων είναι δεδομένη. Σε όλο το εύρος των πολιτι-
κών της, η μείωση του χάσματος μέσω κινήτρων αλλαγής 
«κουλτούρας» αποτελεί βασική παράμετρο στην υιοθέτη-
σή τους, αναγνωρίζοντας πως σε κάθε άλλη περίπτωση, 
η Ευρώπη θα έχει στη διάθεσή της το μισό δυναμικό, τις 
μισές δεξιότητες.

Πρόσφατα, κερδίσαμε μια σημαντική ψηφοφορία, όπου γί-
νεται υποχρεωτική η αύξηση της συμμετοχής γυναικών σε 
ΔΣ επιχειρήσεων. Εκτιμώ ότι οφείλουμε να εργαστούμε και 
στην ταχύτατη υλοποίηση όσων ψηφίσαμε.  

Στην Ελλάδα,  μια γυναίκα σε θέση ευθύνης πρέπει συ-
νεχώς να αποδεικνύει πολύ περισσότερα από ό,τι ένας 
άντρας στην ίδια θέση. Ωστόσο, είμαι αισιόδοξη ότι η καχυ-
ποψία που υπάρχει τείνει να ξεπεραστεί, μαζί με τα στερεό-
τυπα και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. 

Η  ζωή δεν είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ ανδρών  και 
γυναικών, αλλά μια συνεργασία και, υπό αυτό το πρίσμα, 
δεν πρέπει να υπάρχουν φύλα στην ηγεσία, στα επαγγέλ-
ματα, στην επαγγελματική πορεία. Η προκατάληψη των 
φύλων, εν τέλει, υπονομεύει την κοινωνική μας δομή, την 
κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη και αποτελεί τε-
ράστια σπατάλη του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει όλος ο πλανήτης και συνεπώς η Ευρώπη είναι το 
ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Με τις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, τελικά ο πολίτης, ο καταναλωτής, ο 
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χρήστης των social media κ.λπ. μπορεί να αισθάνεται 
ασφαλής; Θα υπάρξουν βελτιώσεις; 

Δίχως καμία αμφιβολία, στη σημερινή εποχή των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου, οι 
κίνδυνοι για τα προσωπικά μας δεδομένα είναι αυξημένοι. 
Με πολλές δραστηριότητες των πολιτών να γίνονται πλέον 
διαδικτυακά, όπως οι αγορές και οι τραπεζικές συναλλα-
γές, αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι 
μέρος της καθημερινότητας μας, γίνεται αντιληπτό πως 
πρέπει συνεχώς να επαγρυπνούμε και να δημιουργούμε 
τις κατάλληλες δικλείδες, ώστε να διασφαλίζουμε την προ-
στασία των δεδομένων μας.
Από τον Μάιο του 2018, με την έναρξη εφαρμογής του γε-
νικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), 

ισχύει ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των δεδο-
μένων για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Oι αυ-
στηρότεροι αυτοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί, παρέχουν 
στους Ευρωπαίους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο επί των 
προσωπικών τους δεδομένων και ωφελούν τις επιχειρή-
σεις χάρη στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. 
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, το 69% του πληθυ-
σμού της ΕΕ άνω των 16 ετών έχει ακούσει για τo GDPR, 
ενώ μεταξύ Μαΐου 2018 και Νοεμβρίου 2019, υποβλήθη-
καν 275.000 καταγγελίες για παραβιάσεις της προστασίας 
δεδομένων από ιδιώτες, στις εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων. Αυτά, σίγουρα, είναι βήματα προς την σωστή 
κατεύθυνση. 
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Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνουμε περισσότερες επι-
λογές στους πολίτες και έλεγχο των δεδομένων τους, υι-
οθετώντας το σκεπτικό ότι από τον σχεδιασμό των συστη-
μάτων οφείλουμε να έχουμε υψηλές προδιαγραφές που 
θα κρατάνε ασφαλή τα δεδομένα εκείνα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν τελικά εις βάρος μας. Πρέπει να υπάρξει 
διαρκής προσπάθεια να βελτιώνουμε μέσω των τεχνολογι-
ών τις ζωές μας και τα κέρδη των επιχειρήσεων, χωρίς τα 
κέρδη να είναι ο αυτοσκοπός. Ακριβώς αυτό επιδιώκουμε 
εδώ και αρκετά χρόνια όταν κάνουμε λόγο για ανθρωπο-
κεντρική χρήση των τεχνολογιών.

Ο όρος start-up τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στο παγκό-
σμιο οικονομικό και επιχειρηματικό στερέωμα. Παρακο-
λουθείτε πολύ στενά την εξέλιξη του οικοσυστήματος των 
νεοφυών εταιρειών. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας με-
ταφέρετε τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Ευρώπη για να 
προωθήσει την καινοτομία και ποιο το μέλλον που βλέπετε 
σε αυτό τον τομέα.   

Ο θεσμός των εταιρειών start-up έχει ξεκινήσει εδώ και 
χρόνια να αναπτύσσεται. Ειδικά την περίοδο του κορονο-
ϊού εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλή η ανάπτυξή τους, λόγω 
της πραγματικής ανάγκης για καινοτομία και βελτίωση της 
συμμετοχής της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. 
Η προσπάθεια μου ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβου-
λίου είναι συνεχής. Οι ενέργειές μου περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση, παρέμβαση και έλεγχο της πορείας της 
άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης των start-ups, τη 
βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις συγκε-
κριμένες επιχειρήσεις και τον συγκερασμό - επικοινωνία 
των διάφορων δυνάμεων, τάσεων και πρωταγωνιστών για 
τον συγκεκριμένο σκοπό - στόχο. 

Όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση αναφέρω το 
πρόγραμμα HORIZON 2021 – 2027, το οποίο προβλέπει 
τη συμμετοχή σε start-ups με κεφάλαια άνω των 95 δισ. 
ευρώ, ενισχύοντας άμεσα την επιστημονική και τεχνολο-
γική βάση της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητά της πα-
γκοσμίως. 

Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε ένα εργαλείο 
άμεσης χρηματοδότησης αλλά και με έμμεσους τρόπους, 
όπως το φορολογικό κομμάτι. Με οδηγία προς τα ευρω-
παϊκά κράτη, θα προβλέπεται η αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου να εκπίπτει ως έξοδο, όπως γίνεται και με τους 
τόκους του δανεισμού των επιχειρήσεων. Το τελευταίο εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι εταιρείες start-ups αντι-
μετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση συμμετοχής ιδιωτών 
χρηματοδοτών αλλά και χρηματοδότησης τους μέσω των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, ως νεοσύστατες εταιρείες. 

Επίτευγμα μίας σοβαρής πολιτικής όσον αφορά τις επιχει-
ρήσεις start-ups είναι όχι μόνο η ύπαρξη ιδεών και start-
ups, αλλά η απόκτηση συγκεκριμένης επιχειρηματικής 
υπόστασης και μεγέθους. Τα χαρακτηριστικά αυτά των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι καθοριστικά για να κα-
θίστανται ανταγωνιστικές και να έχουν τη δυνατότητα να 
διεισδύσουν τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια 
αγορά. 

Το νέο ψηφιακό σύμπαν, όπως το Metaverse, γεννά 
ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Είναι 
έτοιμη η Ευρώπη; Και πως οι Διεθνείς Οργανισμοί προ-
ετοιμάζονται  με πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχο-
μένου; 

Η ύπαρξη των προκλήσεων που περιγράφετε, δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι το νέο ψηφιακό σύμπαν παρουσιάζει εγγε-
νώς ελαττώματα. Θα έλεγα πως οι περισσότερες από τις 
ηθικές ανησυχίες του Metaverse αποτελούν επίσης ζητή-
ματα και για την offline ζωή μας, με την έννοια ότι δεν εί-
ναι νεοεμφανιζόμενα προβλήματα, αλλά αντανακλούν την 
κοινωνία ως έχει. 

Παράδειγμα, σήμερα, όταν τα προσωπικά μας δεδομένα 
εκτίθενται στο διαδίκτυο, η προστασία της πραγματικής μας 
ταυτότητας είναι αδιαμφισβήτητα κρίσιμη. Στην περίπτωση 
του Metaverse, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκετά 
για τον βαθμό στον οποίο θα συλλέγονται τα δεδομένα 
μας, πού θα αποθηκεύονται ή πώς θα χρησιμοποιούνται. 
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να 
συλλάβει τα βιομετρικά δεδομένα μας για να ενισχύσει την 
εμπειρία μας στο Metaverse. Όταν όμως τέτοια δεδομένα 
παράγονται εν αγνοία μας, δημιουργούν γκρίζες ζώνες 
όσον αφορά δεοντολογικά ζητήματα.

Στο ψηφιακό σύμπαν, το εμπόριο θα αποκτήσει αναπάντε-
χες διαστάσεις κι μεταμορφώσεις. Αν αυτή η εμπειρία θα 
μας αφορά όλους, μένει να φανεί. Πάντως, δύσκολα θα 
αποφύγει κανείς, έστω εν μέρει, να μετέχει σε αυτή τη μορ-
φή ψηφιακής οικονομίας. Έδρασε ως καταλύτης η πανδη-
μία και πλέον ολοκληρώνουμε με τη σειρά μας το θεσμικό 
πλαίσιο για να υπάρχει λογοδοσία, ποιοτικές προδιαγρα-
φές αλλά και εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες που προσφέρο-
νται στον meta κόσμο. 

Χρέος μου είναι εδώ και χρόνια να εργαστώ σε κατευθύν-
σεις που κρατάνε τους πολίτες ασφαλείς, προστατεύοντας 
τις αρχές και τις αξίες, αλλά και τα δικαιώματα που έχουμε 
κατακτήσει στην ΕΕ, με τις τεχνολογίες συμπληρωματικές 
σε αυτό. Η αντικατάσταση των ανθρώπων από τις μηχανές 
πρέπει να αφορά μόνο τις μη δημιουργικές αλλά και τις 
επικίνδυνες θέσεις εργασίας.
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«Μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών της 
πανδημίας, και ιδιαίτερα με την έναρξη της θερινής 
περιόδου, σχεδόν όλες οι γεωγραφικές αγορές επα-
νακάμπτουν δυναμικά, με μερικές πολύ θετικές εκ-
πλήξεις». Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του Διεθνούς Αε-
ρολιμένα Αθηνών, Ριχάρδος Λαμπίρης, σε συνέντευξή 
του στο περιοδικό «Ανάπτυξη», σχετικά με την αύξη-
ση της τουριστικής κίνησης και τις τουριστικές αγορές 
που στηρίζουν περισσότερο τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κ. Λαμπίρης ανα-
φέρθηκε, επίσης, στους νέους προορισμούς και τις 
νέες αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούνται από 
το αεροδρόμιο της Αθήνας, στο κατά πόσον θα επηρε-
άσει το «Ελευθέριος Βενιζέλος» η κρίση των καθυστε-
ρήσεων των πτήσεων στα διεθνή αεροδρόμια, αλλά 
και στον οδικό χάρτη δράσεων που έχει εκπονηθεί 
από τον ΔΑΑ για την παραγωγή καθαρής ενέργειας 
εντός του αεροδρομίου.

Τον Μάιο «έσπασε» το ψυχολογικό όριο των 2 εκα-
τομμυρίων επιβατών στον Διεθνή  Αερολιμένα Αθη-
νών (ΔΑΑ), φθάνοντας σε κίνηση περίπου το 90% των 
επιπέδων του 2019. Πώς διαμορφώθηκε το εξάμηνο 
και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τους επόμενους 
μήνες;

Η ερώτησή σας μου θυμίζει την εποχή που δούλευα σε 
χρηματιστηριακή και άκουγα τους αντικριστές να λένε για 
τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου και τα ψυχολογικά 
όρια που θα ’σπαγαν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω! 
Σχετικά με το ερώτημά σας, δε σας κρύβω την ικανοποί-
ησή μου για το επίπεδο της κίνησης για το 2022 και ειδι-
κά για τους θερινούς μήνες, λαμβάνοντας υπόψιν και τις 
διεθνείς συγκυρίες. Ενδεικτικά, ο Ιούνιος ξεπέρασε κατά 
πολύ το ψυχολογικό όριο των 2 εκατομμυρίων επιβατών 
(2,43 εκατ. επιβάτες για την ακρίβεια) με σημαντική συν-
δρομή από τις μετακινήσεις εσωτερικού, που κυμάνθηκαν 
στα ίδια επίπεδα με το 2019,  καθώς οι συμπολίτες μας 
αλλά και χιλιάδες επισκέπτες της πόλης μας ταξίδεψαν 

μέσω του ΔΑΑ, της κύριας πύλης εισόδου στην Ελλάδα, 
σε τουριστικούς προορισμούς για να απολαύσουν τις δια-
κοπές τους στη φιλόξενη χώρα μας. 

Υπό άλλες, μάλιστα, συνθήκες η σύγκριση με το 2019, 
έτος-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και για τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, θα έμοιαζε αδόκιμη, αλλά η 
θετική εικόνα των αριθμών μάς οδηγεί στην ενθαρρυντική 
αυτή σύγκριση. Και επειδή την αλυσίδα του ταξιδιού συν-
θέτουν ένα σύνολο φορέων και οργανισμών, πρέπει να 
πούμε ότι όλοι οι συμμέτοχοι στον κλάδο του τουρισμού, 
όπως δηλαδή η Κυβέρνηση/Πολιτεία, ο Εθνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού, ο Δήμος της Αθήνας, οι ελληνικές αερο-
πορικές εταιρείες και η Εταιρεία Αεροδρομίου δουλέψαμε 
εντατικά και εγκαίρως, ώστε και να προετοιμάσουμε την 
πόλη μας για την υποδοχή των εκατοντάδων χιλιάδων επι-
σκεπτών της, αλλά και για να διαφημίσουμε στον κατάλ-
ληλο χρόνο και με τον σωστό τρόπο το brand Αθήνα και 
Ελλάδα.
Η ισχυρή αυτή θετική δυναμική αναμένεται να συνεχισθεί 
και στους επόμενους μήνες, καθώς στη χώρα μας έχου-
με και το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της επέκτασης της 
θερινής περιόδου χάρη στο μοναδικό κλίμα μας, αλλά και 
στην ικανότητα των βασικών υποδομών μας να ανταποκρί-
νονται εξαιρετικά στις απαιτήσεις. 
Βεβαίως, ταυτόχρονα, μας απασχολούν και άλλοι παρά-
γοντες, όπως οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και 
βεβαίως οι επιπτώσεις -στην παγκόσμια γεωπολιτική σκη-
νή και οικονομία- του πολέμου που εξελίσσεται στην Ου-
κρανία: Αυτοί είναι παράγοντες που επίσης επηρεάζουν 
τον -παραδοσιακά ευαίσθητο σε αστάθεια- κλάδο των αε-
ρομεταφορών.
 
Ποιες είναι οι τουριστικές αγορές που στηρίζουν πε-
ρισσότερο το «Ελευθέριος Βενιζέλος»;

Μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών της πανδη-
μίας, και ιδιαίτερα με την έναρξη της θερινής περιόδου, 
σχεδόν όλες οι γεωγραφικές αγορές επανακάμπτουν δυ-

Ριχάρδος Λαμπίρης: 
«Η δυναμική στις αφίξεις τουριστών 
στον ΔΑΑ είναι θετική και θα συνεχι-
σθεί και στους επόμενους μήνες»

Συνέντευξη στον Θοδωρή Βαμβακάρη
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ναμικά, με μερικές πολύ θετικές εκπλήξεις, όπως ενδει-
κτικά η Αμερικανική αγορά με 9 καθημερινές απευθείας 
πτήσεις μεταξύ Αθήνας και ΗΠΑ (63 την εβδομάδα) προς 
6 προορισμούς (ΝΥ, Ατλάντα, Βοστώνη και, για πρώτη 
φορά, Σικάγο, Φιλαδέλφεια, και Ουάσιγκτον).

Αποτέλεσμα: +51% στους επιβάτες και +64% σε πτήσεις. 

Άλλες σημαντικές αγορές μας που εμφανίζουν μεγάλη 
δυναμική (πάντα και σε σχέση με το 2019) είναι η Αυστρία 
(+24%), το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία, το 
Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με πολύ ση-
μαντικά ποσοστά επαναφοράς σε σχέση με το 2019.
Να προσθέσουμε ότι τα συνολικά αποτελέσματα επιβατι-
κής κίνησης θα ήταν ακόμα καλυτέρα εάν δεν απουσίαζαν 
οι επιβάτες από τις αγορές της Ρωσίας, της Κίνας και της 
Ουκρανίας για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους.
 
Στη φετινή θερινή περίοδο υπάρχουν και νέοι προορι-
σμοί και νέες αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο 
της Αθήνας. Θα υπάρξει συνέχεια μέσα στη χρονιά;
Όντως, μετά από μια διετία, η φετινή θερινή περίοδος 

έφερε νέους προορισμούς και νέες αεροπορικές εται-
ρείες στην Αθήνα, γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. 
Συνολικά το 2022, η Αθήνα συνδέθηκε με 50 χώρες προς 
148 προορισμούς (116 διεθνείς και 32 στο εσωτερικό) και 
εξυπηρετείται από 66 αεροπορικές εταιρείες. Ειδικότερα 
το καλοκαίρι, υποδεχθήκαμε 6 νέες αεροπορικές, 44 νέα 
δρομολόγια και 6 νέους προορισμούς (Μπιλμπάο, Βοστώ-
νη, Μπέρμιγχαμ, Νις, Φλωρεντία, Κουβέιτ).  

Σε ό,τι αφορά τους επόμενους αναπτυξιακούς στόχους 
μας, θα σημειώσω την περαιτέρω ανάπτυξη του αμερικα-
νικού δικτύου με περισσότερες πτήσεις  καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους, τη συνέχιση της διερεύνησης και των 
επαφών μας για εισαγωγή απευθείας συνδέσεων από την 
αγορά της Λατινικής  Αμερικής, και βέβαια, τη σταδιακή 
επανεκκίνηση των πτήσεων προς την Ευρασία (κάτι το 
οποίο είναι συνυφασμένο και με την άρση των περιορι-
σμών που για διάφορους λόγους έχουν εισαχθεί από τους 
συγκεκριμένους προορισμούς). 
 

Το φαινόμενο της εποχής είναι το χάος στα αεροδρό-
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μια όλου του κόσμου και μια από τις αιτίες είναι το 
ότι η ανάκαμψη των αεροπορικών μεταφορών ήταν 
πιο γρήγορη από ό,τι αναμενόταν και αιφνιδίασε τις 
αεροπορικές εταιρείες που είχαν προχωρήσει σε τε-
ράστιες περικοπές προσωπικού, λόγω πανδημίας. 
Πώς επηρεάζει, αυτή τη στιγμή, αυτό το φαινόμενο το 
«Ελευθέριος Βενιζέλος»; Υπάρχει κάποιο σχέδιο στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος; 

Πράγματι, βλέπουμε τα προβλήματα που διογκώνονται 
καθώς εξελίσσεται η περίοδος των θερινών διακοπών, σε 
μεγάλα κυρίως ευρωπαϊκά αεροδρόμια - αποτέλεσμα της 
απότομης αύξησης της ζήτησης για αεροπορικό ταξίδι που 
καταγράφηκε μετά την άρση των υγειονομικών περιορι-
σμών.
Φάνηκε ότι η ευρύτερη βιομηχανία μας δεν ήταν έτοιμη να 
ανταποκριθεί στο σύνολο των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα 
να υπάρξουν σημαντικές ανωμαλίες στη λειτουργία των 
υποδομών και των εταιρειών, πλήττοντας ανάλογα την 
επιβατική εμπειρία. 
Τα αεροδρόμια και οι προορισμοί αποτελούν μέρος του 
συνολικότερου αεροπορικού οικοσυστήματος και έτσι 
υπάρχουν, βεβαίως, έμμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία 

του αεροδρομίου και της εμπειρίας του επιβάτη (π.χ. ακυ-
ρώσεις πτήσεων, ζητήματα με αποσκευές) λόγω προβλη-
μάτων σε άλλα διεθνή αεροδρόμια. 
Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, γεγονός είναι πως μέχρι τώρα δεν αντιμετωπί-
ζουμε σε ανάλογη έκταση τα προβλήματα που λόγω έλλει-
ψης προσωπικού παρατηρούνται σε άλλα μεγάλα, κυρίως 
ευρωπαϊκά, αεροδρόμια. Αυτό οφείλεται στην επιτυχή δι-
αχείριση του προσωπικού από τον κλάδο συνολικά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνδυασμό με τα μέτρα 
στήριξης της εργασίας (π.χ. πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) 
από πλευράς της Κυβέρνησης, που συνέβαλαν στην κα-
τεύθυνση αυτή.
Επίσης, η πολύ σημαντική συμφωνία που επετεύχθη με-
ταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των Ελεγκτών Ενα-
έριας Κυκλοφορίας για την αύξηση των κινήσεων στον 
εναέριο χώρο της Αθήνας έχει συμβάλει σημαντικά στη 
μείωση καθυστερήσεων στις πτήσεις αυτό το καλοκαίρι σε 
σχέση με το 2019.
Πιο σημαντικό ακόμα για το εν λόγω αποτέλεσμα είναι η 
διάχυτη διάθεση για προσφορά από το σύνολο του προ-
σωπικού που δραστηριοποιείται στα όρια της αεροδρομια-
κής κοινότητάς  μας, καθώς με ελληνικό φιλότιμο, υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας, υπηρετούν στον μέ-
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γιστο δυνατό βαθμό αυτήν την πολύ σημαντική πύλη εισό-
δου στη χώρα, οπότε και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω 
όλους για την προσπάθεια που καταβάλλουν σε καθημε-
ρινή βάση.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο οι ελληνικές αερο-
πορικές εταιρείες (Aegean και Sky-Express) όσο και το 
αεροδρόμιο της Αθήνας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που επέφεραν τα χρόνια της πανδημίας, επενδύουν συνε-
χώς σε εξοπλισμό, υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίω-
ση της εμπειρίας του επιβάτη.
  
Το Ευρωκοινοβούλιο πρότεινε πρόσφατα τη δημι-
ουργία ενός Ταμείου Βιώσιμης Αεροπορίας για την 
επιτάχυνση της απαλλαγής του τομέα των αερομετα-
φορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη στήριξη 
των επενδύσεων σε βιώσιμα καύσιμα, σε καινοτόμες 
τεχνολογίες πρόωσης αεροσκαφών και στην έρευνα 
για νέους κινητήρες. Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει 
εκπονήσει ήδη έναν οδικό χάρτη δράσεων για την πα-
ραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου. 
Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις;

Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό για το 
ενεργειακό αποτύπωμα του αεροπορικού κλάδου και σί-
γουρα οφείλουμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις στον κοινό μας στόχο μείωσης των εκπομπών αέριων 
ρύπων.
Πιστεύω ακράδαντα στη φιλοσοφία «Every little bit  helps» 
και ως εκ τούτου είμαστε όλοι υπεύθυνοι, στο μέρος που 
μας αναλογεί, και σε προσωπικό επίπεδο για το αποτέλε-
σμα του εν λόγω αγώνα.
Αντίστοιχα, λοιπόν, παρά το σχετικά μικρό αποτύπωμα του 
κλάδου των αερομεταφορών (ο κλάδος ευθύνεται για μό-
λις το 3% των αέριων ρύπων, το οποίο επιμερίζεται κατά 
95% στα αεροπλάνα και 5% στα αεροδρόμια ή 0,15% του 
συνόλου) έχει επιλεγεί παγκοσμίως η οδός της αυτορρύθ-
μισης. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν σε μεγάλη κλίμακα εύκολες και 
άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, όμως οι αερομεταφορές θα 
συνεχίσουν να εξελίσσονται σε ταχύτατο ρυθμό. Σε αυτό 
το πλαίσιο, τα βιοκαύσιμα σταδιακά έρχονται να αποτελέ-
σουν μια γέφυρα μέχρι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες 
όπως π.χ. ηλεκτρικά αεροσκάφη ή/και αεροσκάφη υδρο-
γόνου, τα οποία θεωρούνται και η μακροχρόνια βιώσιμη 
λύση. 
Αντίστοιχα και ο ΔΑΑ έχει αναλάβει το μερίδιο ευθύνης 
που του  αναλογεί - παραμένει το μοναδικό αεροδρόμιο 
στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα (Carbon 
Neutral), έχοντας λάβει τη σχετική πιστοποίηση του προ-
γράμματος Airport Carbon Accreditation του Διεθνούς 
Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (Airports Council 
International - Europe) από το 2016. Συνολικά από το 
2005 έως το 2021, ο ΔΑΑ έχει επιτύχει μείωση του απο-

τυπώματός του πάνω από το 40%, παρά τη σημαντική αύ-
ξηση της επιβατικής κίνησης (προ πανδημίας) μέσω μιας 
σειράς παρεμβάσεων στις λειτουργίες και υποδομές του 
αεροδρομίου.
 Το 2019, μάλιστα, η Εταιρεία Αεροδρομίου δεσμεύτηκε 
για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (Net 
Zero Carbon) χωρίς αντισταθμιστικά μέχρι το 2025, δηλα-
δή πολύ πριν από το στόχο του 2050 που ανακοίνωσαν τα 
ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτή η ιδιαίτερα φιλόδοξη πρω-
τοβουλία μας έχει το όνομα «Route 2025».
Στο πλαίσιο του προγράμματος, o ΔΑΑ έχει στοχεύσει στην 
παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου 
μέσω φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, με σκοπό την 
κάλυψη του 100% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 90% του τρέχοντος 
αποτυπώματος άνθρακα της Εταιρείας.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή  ενός φωτοβολ-
ταϊκού πάρκου με ισχύ 16 MWp (συνορεύοντας το υφι-
στάμενο σε πλήρη λειτουργία από το 2011 των 8 MWp), 
το οποίο αποτελεί την πρώτη φάση του νέου προγράμμα-
τος και θα καλύπτει το 35% των αναγκών της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους 
πρώτους μήνες του 2023.
Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει τη μετάβαση στην εποχή 
της ηλεκτροκίνησης με την απόσυρση του μεγαλύτερου 
μέρους των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχη-
μάτων του εταιρικού στόλου και αντικατάστασή τους με 
plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς 
επίσης και την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής 
φόρτισης.
 
Πόσο εφικτή είναι η διασυνδεσιμότητα των μεταφο-
ρών στη χώρα μας μέσα στα επόμενα χρόνια; 

Οι συνδέσεις μεταξύ των υποδομών των διαφόρων δικτύ-
ων μεταφορών είναι θέμα που έχει υψηλή αξιολόγηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αποτελεσματική ολοκλήρω-
ση των συστημάτων πολυτροπικής μεταφοράς επιβατών 
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς την παροχή ολοκληρω-
μένων δικτύων και υπηρεσιών που είναι ελκυστικές για 
τους πιθανούς χρήστες.
Στην Ελλάδα, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και 
της θέσης μας, η μεταφορική διασυνδεσιμότητα είναι εκ 
φύσεως πιο δύσκολη και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 
των αεροπορικών συνδέσεων, τόσο ως προς τις τουριστι-
κές αφίξεις όσο και για τις μετακινήσεις από ενδοχώρα 
προς νησιωτικές περιοχές. Για την Αθήνα πιο συγκεκριμέ-
να, εκτιμώ ότι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, η αναβάθ-
μιση του ρόλου των περιφερειακών λιμανιών, όπως και 
άλλες πρωτοβουλίες που συζητιούνται ή είναι σε φάση με-
λέτης θα αυξήσουν τη διασυνδεσιμότητα προσφέροντας 
καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες.
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Με χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και επι-
δοτήσεις από το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να δρομολογηθούν 
δεκάδες επενδύσεις, με στόχο να δημιουργηθούν χιλιάδες 
θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες 
εβδομάδες επιταχύνεται η κατάθεση  επενδυτικών  προ-
τάσεων στις τράπεζες για δανειοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης υπό την «απειλή» της αύξησης του κόστους 
δανεισμού με την  επικείμενη άνοδο  επιτοκίων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη στην ειδική πλατφόρμα 
του υπουργείου Οικονομικών έχουν κατατεθεί πάνω από  
600 επενδυτικές προτάσεις, εκ των οποίων 20 έχουν υπο-
βληθεί οριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προ-
τάσεων φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ, στα οποία αντιστοιχούν 
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 264 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νο-
μισματική Πολιτική, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η 
υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που προβλέ-
πονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
αποτελούν παράγοντες που θα βελτιώσουν τις προοπτικές 
της οικονομίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης έχει ειδοποιήσει τις εμπορικές τράπεζες ότι αν 
δεν καταφέρουν να διαθέσουν την πρώτη δόση ύψους 1,6 
δισ. από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης άμεσα, το επι-
τόκιο που είναι σήμερα στο 0,35% θα αυξηθεί. Για παρά-
δειγμα, η Γερμανία που δανειζόταν με -0,40% σήμερα είναι 
στο 1,7% και η Γαλλία στο 2,2-2,3% στην παρούσα φάση. 
Παράλληλα, βέβαια, θα αυξηθεί και ο δανεισμός από τις 
εμπορικές τράπεζες, οι οποίες αξιολογούν τις επενδυτικές 
προτάσεις και θα εμφανίζονται ως δεύτερος χρηματοδότης 
για το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε 
επενδυτικής πρότασης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, 
η αύξηση θα γίνει σε δύο δόσεις: από το 0,35% το επιτόκιο 
θα αυξηθεί στο 0,6% και στη συνέχεια στο 1,1%. Όπως 
τονίζεται στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνο-
λική χορήγηση δανειακών κεφαλαίων από τα κονδύλια του 
RRF, δηλαδή τα 11,7 δισ. ευρώ τα οποία προορίζονται για 
χορηγήσεις με τη μεσολάβηση των ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ορ-
γανισμών συν τα πρόσθετα δάνεια από συγχρηματοδοτή-

σεις των ελληνικών τραπεζών και ορισμένων ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών θα μπορούσε να φθάσει 
σχεδόν τα 23 δισ. ευρώ την περίοδο 2022-26.
 
Πώς μοιράζονται τα δάνεια 

Το δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης  χορηγείται με ευνοϊ-
κό επιτόκιο της τάξης του 0,35% για το 50% του προϋπο-
λογισμού της επένδυσης κατ’ ανώτατο όριο και το υπόλοι-
πο ποσό του δανείου θα χορηγείται με αμιγώς τραπεζικά 
κριτήρια.
Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να εισφέρουν με 
τη μορφή της ίδιας συμμετοχής το 20% του προϋπολογι-
σμού της επένδυσης, αλλά το 10% μπορεί να καλύπτεται 
με εισφορά σε είδος, ενώ το υπόλοιπο με μετρητά. Αν και 
δεν υπάρχει μέγιστο όριο για τα δάνεια του Ταμείου, ο βα-
σικός περιορισμός που θα πρέπει να τηρηθεί αφορά το μέ-
γιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης με βάση τους σχετικούς 
κοινοτικούς κανονισμούς.

Αιτήσεις στην πλατφόρμα 

Η  πλατφόρμα αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιολογηθούν για να λάβουν 
την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανει-
ακούς πόρους του «Ελλάδα 2.0». Είναι πλήρως αυτομα-
τοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέ-
ρωση των επενδυτών – χωρίς άλλες παρεμβάσεις – και να 
δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων. Οι επενδύσεις 
του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφι-
ακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους 
θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψη-
φιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχε-
δίου, από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπο-
λογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε 
πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς 
και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.  

Μπαράζ επενδύσεων με «σύμμαχο» 
το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 
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ΕΣΠΑ: Κεφάλαια ύψους 26,2 δισ. ευρώ  

Σημαντική ώθηση στην υλοποίηση επενδύσεων δίνει η 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πρώτου προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ που θα 
«τρέξει», ύψους 3,9 δισ. ευρώ. 

Το κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ θα διατεθούν μεταξύ άλλων:

-Για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας   
-Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγω-
νιστικότητας
-Για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρη-
ματοδότηση 
- Για την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού μετασχηματισμού 

Με κονδύλια του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθούν προγράμματα που 
συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρη-
ματικότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν και όσα κονδύλια κατευ-
θυνθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την 
απασχόληση, την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανο-
μένων της υγείας και της παιδείας, αλλά και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Το νέο ΕΣΠΑ θα φέρει στην Ελλάδα πό-
ρους ύψους 26,2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει οκτώ τομεα-
κά προγράμματα, ύψους 17,6 δισ. ευρώ, 13 περιφερειακά 
προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 8,1 δισ. ευρώ, 
αλλά και το πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και 
Θάλασσας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το 30% των πόρων θα κατευθυνθεί στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το 28% του Ευρωπα-
ϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε δράσεις κοινωνικής ένταξης, 
το 8% στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και το 
14% στην απασχόληση των νέων.  Ψηλά στην ατζέντα βρί-
σκονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά και η βιομηχα-
νία, ενώ αυξημένοι είναι οι πόροι που προορίζονται για την 
πράσινη ανάπτυξη και την απολιγνιτοποίηση της χώρας.
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Αυξημένα κονδύλια για τις Περιφέρειες

Μια από τις βασικότερες αλλαγές του νέου ΕΣΠΑ είναι η 
μεταφορά σημαντικά μεγαλύτερων πόρων προς τις πε-
ριφέρειες, καθώς το 1/3 των διαθέσιμων πόρων έχουν 
δεσμευτεί για έργα σε αυτές. Πρόκειται για έργα που ξε-
περνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2 δισ. ευρώ 
παραπάνω από την τρέχουσα περίοδο. Οι  νέες προσκλή-
σεις του ΕΣΠΑ θα είναι ανοιχτές για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, ώστε οι δυνητικοί δικαιούχοι να έχουν τη δυνα-
τότητα να προετοιμαστούν έγκαιρα για την υποβολή των 
προτάσεών τους. Παράλληλα, οι διαδικασίες θα είναι πιο 
απλοποιημένες και θα ζητούνται λιγότερα δικαιολογητικά 
για την κατάθεση των προτάσεων και την πιστοποίηση των 
δαπανών τους, ενώ σχεδιάζονται η αναμόρφωση του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 
η διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. 
Τaxisnet, «Εργάνη» και ΓΕΜΗ). 

Επίσης, στο νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνεται η ενίσχυση των ικα-
νοτήτων έρευνας και καινοτομίας, η αξιοποίηση των προ-
ηγμένων τεχνολογιών, η εκμετάλλευση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις αλλά 
και για την Πολιτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ροή των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Οι 
πόροι θα είναι διαθέσιμοι με τη μορφή επιχορηγήσεων 
και δανείων που θα αξιοποιηθούν για τη μεγέθυνση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (scaling up), την προώθηση 

της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, τις συνεργασίες 
(clustering), την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζο-
μένων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών (Βιομηχα-
νία 4.0)». 

Για μια Ελλάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξε-
ων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης 
από το βήμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027, δίνοντας έμφαση στις νέες αναπτυξιακές προ-
τεραιότητες της χώρας για τα επόμενα χρόνια μέσα από 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το νέο ΕΣΠΑ, το 
Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η νέα ΚΑΠ. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου με τίτλο «ΤΙ ΝΕΟ φέρνει το ΝΕΟ ΕΣΠΑ» που 
έλαβε χώρα στην Καλαμάτα: «αυτή η στιγμή είναι ιστορική 
για τη μεταπολεμική Ελλάδα, καθώς το νέο ΕΣΠΑ, ύψους 
26,2 δισ. ευρώ συμπληρώνει και άλλα σημαντικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικές 
πιστώσεις που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ, αλλά και τη νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία εξασφαλίζει το εισόδη-
μα των αγροτών και παράλληλα τους βοηθά να κάνουν τη 
μετάβαση σε μια γεωργία πιο φιλική στο περιβάλλον, μι-
λάμε για ένα συνολικό ταμιευτήριο που αγγίζει τα 80 δισ. 
ευρώ. Πρόκειται για μια πηγή αναπτυξιακών κεφαλαίων, η 
οποία αντικατοπτρίζει την αργή αλλά σταθερή στροφή της 
Ευρώπης προς την ανάκτηση του ρόλου που της αξίζει, ως 
στρατηγικής οικονομικής δύναμης».
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Περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα εξοικονο-
μήσουν περίπου 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες από την απόφαση της κυβέρνη-
σης να μην επιστραφεί το μεγαλύτερο μέρος των επιστρε-
πτέων προκαταβολών που δόθηκαν την επίμαχη περίοδο 
της πανδημίας ως βασικό μέτρο στήριξής τους. Το εργα-
λείο των επιστρεπτέων προκαταβολών, αναμφισβήτητα, 
αποτέλεσε τη διετία 2020-2021 ένα από τα πιο χρήσιμα 
και παραγωγικά εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, 
διασφαλίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις εργασί-
ας και παράλληλα έβαλε φρένο στα πιθανά «λουκέτα» ως 
αποτέλεσμα της οικονομική κρίσης που έφερε η καθολική 
εξάπλωση του κορωνοϊού σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
πλανήτη. 

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Οικονο-
μικών, από τα 8,3 δισ. ευρώ που έδωσε η ελληνική κυβέρ-
νηση με τη συνδρομή της ΕΕ την περίοδο της πανδημίας 

σε 605.530 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες ως επιστρεπτέες προκαταβολές, τα περί-
που 5 δισ. ευρώ χαρίζονται, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να 
επιστραφούν σε βάθος 8ετίας και μάλιστα άτοκα, δίνοντας 
ουσιαστική ανάσα σε όσους επλήγησαν σημαντικά τη διετία 
2020-2021.

Τόσο τα ποσά που εισέπραξαν οι επιτηδευματίες όσο και 
αυτά που μπορούν να επιστρέψουν, είτε εφάπαξ με έκ-
πτωση 15% είτε σε 96 δόσεις (8ετή αποπληρωμή), ήδη 
βρίσκονται στην προσωπική μερίδα τους στο TAXISnet και 
η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας οφειλής είναι απλή και 
γίνεται με ελάχιστα βήματα. Μάλιστα, το σημαντικό στην 
όλη διαδικασία είναι το γεγονός ότι μπορεί ο καθένας να 
επιλέξει για κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής που 
έλαβε (σύνολο έως 7) τον τρόπο εξόφλησης, δηλαδή κά-
ποια επιστρεπτέα να την εξοφλήσει εφάπαξ και άλλη σε 
πολλές δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μπορεί κανείς 
να αποφασίσει προς όφελός του τι τον συμφέρει να πράξει 
(εφάπαξ πληρωμή ή σε δόσεις), αφετέρου να μεταφέρει σε 
βάθος 8ετίας τις αρχικές οφειλές του και αν δεν είναι πολύ 
μεγάλα τα ποσά των επιστρεπτέων να μην αντιμετωπίσει 
κανένα απολύτως πρόβλημα στην αποπληρωμή τους. 

Αξίζει, πάντως, να τονιστεί ότι από το σύνολο των 605.530 
ΑΦΜ που έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές, 2.406 
ΑΦΜ απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση επι-
στροφής του ποσού ως πυρόπληκτοι, ενώ για 43.371 ΑΦΜ 
πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν όντως έπρεπε να λάβουν τα ποσά που εισέπραξαν ή όχι. 
Ο επανέλεγχος των στοιχείων τους έχει ήδη ξεκινήσει και 
αναμένονται άμεσα αποτελέσματα. 

Οι διαδικασίες 
επιστροφής 
της επιστρεπτέας 
προκαταβολής
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Πάντως, με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής η ημερομηνία καταβολής της 
πρώτης δόσης ή εναλλακτικά δυνατότητας εφάπαξ κατα-
βολής αυτού με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου πο-
σού μετατέθηκε την 29η Ιουλίου 2022, ενώ αυξήθηκαν οι 
δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της 
ληφθείσας ενίσχυσης σε 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι 
οποίες είναι πλέον άτοκες, από 60 που είχε αποφασιστεί 
αρχικά.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το επιστρεπτέο μέρος 
της ενίσχυσης μειώθηκε και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά 
επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκαν οι όροι 
και προϋποθέσεις που προβλέπονταν σε κάθε κύκλο Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής:

- Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από 
την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 
έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

* 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων 
εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε 
σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων ή

* 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάρι-
στων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται του-
λάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019 και 
παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

* 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

- Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοι-
ξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 
2019, σε:

* 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων 
εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε 
σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει 
ζημίες προ φόρων ή

* 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επι-
στρεπτέου ποσού μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό 
της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο 
ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το 
ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενί-
σχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί είτε βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου είτε βάσει του Κανονισμού de 
minimis δε συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμέ-
να από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας από 1 Μαΐου έως και 2 Σεπτεμβρί-
ου 2021, καθώς και για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή 
υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγί-
ας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότη-
τας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι 
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το 
επιστρεπτέο ποσό δεν επιστρέφεται.
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Πώς θα 
αντιμετωπιστεί το 
ενδεχόμενο 
διακοπής του 
ρωσικού αερίου
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προχώρησε στην κοινωνικοποίηση του κολοσσού της Edf.
Στην Ελλάδα, αν και η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας διαβεβαιώνει πως η χώρα μας σε περί-
πτωση διακοπής του ρωσικού αερίου θα αντιμετωπίσει τον 
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, 
καθώς έχει διασφαλισμένες εναλλακτικές πηγές προμή-
θειας ενέργειας (LNG, λιγνίτης και αέριο από τον αγωγό 
TAP), εντούτοις, όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης από το συνέδριο του 
Economist, σε περίπτωση που το ρωσικό αέριο κοπεί σε 
όλη την Ευρώπη θα επικρατήσει χάος.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως χρειαστεί να περιο-
ρίσει την κατανάλωση στους βιομηχανικούς χρήστες προ-
κειμένου να είναι επαρκής η ηλεκτροδότηση των νοικοκυ-
ριών και των μικρότερων επιχειρήσεων.

Την πιθανότητα διακοπής της παροχής του ρωσικού αερίου 
δεν αποκλείει και ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος παρουσιάζοντας το 
Plan B της χώρας, είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις του. 
Κάνει λόγο για δυνατότητα ικανοποιητικής ανταπόκρισης 
σε ένα τέτοιο σενάριο.

Πάντως, η ΔΕΗ έχει θέσει σε λειτουργία και τις επτά λιγνιτι-
κές μονάδες συνολικής ισχύος άνω των 2,3 Γιγαβάτ, τέλος 
του μήνα το πλωτό δεξαμενόπλοιο που έφτασε στον τερμα-
τικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας θα μπορεί να αποθηκεύ-
ει πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου αερίου, ενώ και οι 

Σενάρια τρόμου, σύμφωνα με τα οποία ευρωπαϊκές πόλεις 
ηλεκτροδοτούνται με το δελτίο, πλανώνται στα κράτη της 
Γηραιάς Ηπείρου, καθώς η Μόσχα του Πούτιν επιμένει στα 
παιχνίδια με τη στρόφιγγα της παροχής αερίου.

Η ανησυχία έχει σκορπιστεί… και στον Νότο της Ευρώπης, 
όπου οι κυβερνήσεις δεν αποκλείουν είτε ένα ντόμινο δια-
κοπών ρεύματος και φυσικού αερίου, στην περίπτωση που 
η Gazprom κόψει τις ροές μέσω του Nord Stream 1 στις 
κεντρικές χώρες, είτε κλείσει την κάνουλα του αγωγού 
Turk Stream από όπου εφοδιάζεται η Ελλάδα. Η χώρα μας, 
αν και βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα ως προς την ενεργεια-
κή επάρκεια, εντούτοις ίσως χρειαστεί, αν το ρωσικό αέριο 
λείψει για εβδομάδες, να περιορίσει την κατανάλωση ρεύ-
ματος στις βιομηχανίες. 

Η περαιτέρω στάση της Μόσχας θα φανεί στη διάρκεια 
της 10ήμερης συντήρησης του αγωγού Nord Stream 1 
που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Με το πέρας 
των τεχνικών εργασιών θα αποκαλυφθεί αν οι Ρώσοι θα 
κρατήσουν κλειστή τη στρόφιγγα επικαλούμενοι την ανά-
γκη επέκτασης των τεχνικών εργασιών, λένε αναλυτές του 
ευρωπαϊκού Τύπου, ή αν θα επαναφέρουν το αέριο στον 
αγωγό.

Σε ένα ενδεχόμενο μεγαλύτερης διακοπής αερίου η Γερμα-
νία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης θα υποστούν 
τεράστια οικονομική ζημιά. Ήδη ενεργειακές εταιρείες 
όπως η Uniper ζητούν κρατικές ενισχύσεις, ενώ η Γαλλία 
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πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με διπλό καύσιμο είναι 
έτοιμες αν χρειαστεί να λειτουργήσουν με ντίζελ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας 
Σκρέκας περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη 
και γνωστοποίησε αναλυτικά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρ-
νηση για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας:

«Ζούμε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που σαρώνει 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η οικονο-
μική και η κοινωνική επιβάρυνση είναι δυσβάσταχτη. Τον 
τελευταίο καιρό, στις αλματώδεις αυξήσεις της ενέργειας 
προστέθηκε και η επιλεκτική μείωση των ροών φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Πρόκειται για απο-
λύτως αρνητική εξέλιξη που έχει εκτινάξει σε δυσθεώρητα 
ύψη τις τιμές Φυσικού Αερίου. Το μείγμα είναι εκρηκτικό 
και δικαίως κάνει τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και τους 
ευρωπαίους ηγέτες να ανησυχούν βαθιά. Δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία πως αποτελεί ιστορική πρόκληση η αντι-
μετώπιση αυτής της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει 
να απαντήσει έγκαιρα, συντεταγμένα και αποτελεσματικά. 
Έχει και τη δύναμη και την ικανότητα για να το πετύχει.
Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές τοπίο η Κυβέρνηση έχει 
εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επάρκεια 
εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας που 
έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά ακό-
μη και στα πιο δυσμενή σενάρια συνολικής διακοπής των 
ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ειδικότερα:

• Η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυ-
θούσα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κατέπλευσε, 
σε χρόνο ρεκόρ, το ειδικό δεξαμενόπλοιο που σχεδόν δι-
πλασιάζει την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού.
• Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι υπόλοιπες εταιρείες που εισά-
γουν φυσικό αέριο βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με 
τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν 
επιπλέον φορτία LNG, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
• Οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συνεχίζουν 
να λειτουργούν με τη σημερινή τους παραγωγική δυνα-
μικότητα και δεν παρουσιάζουν ελλείψεις, ενώ από τον 
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία της νέας λιγνιτικής 
μονάδας, Πτολεμαίδα 5.
• Η χώρα μας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
και της αλληλεγγύης, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να παράσχει ποσότητες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία.
• Σε ετοιμότητα είναι οι πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
Φυσικου Αερίου ώστε, σε περίπτωση που χρειαστεί τον 
χειμώνα, να έχουν  τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου σε 
diesel.
• Τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρι-
κών μονάδων είναι ικανοποιητικά», ανέλυσε ο κ. Σκρέκας. 
Πάντως, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς μιλούν για 
ένα καυτό εξάμηνο, ενώ βλέπουν την εκτόνωση της ενερ-
γειακής κρίσης μετά από δύο με τρία χρόνια. 
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Ενισχύονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες για το 2022
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ευρώ) διαμορφώθηκε στα 713 ευρώ από την 1η Μαΐου και 
το βασικό ημερομίσθιο στα 31,85 ευρώ από 29,62 ευρώ. 
Το επίδομα ανεργίας από τα 407 ευρώ αυξήθηκε στα 438 
ευρώ. 

Με τον βασικό μισθό αμείβονται περίπου 650.000 χαμηλό-
μισθοι. Για τους έγγαμους (με επίδομα γάμου 10%) ο μισθός 
αυξάνεται στα 784 ευρώ (από τα 729 ευρώ σήμερα). Ενώ 
για τους έχοντες προϋπηρεσία άνω των 9 ετών (ή 3 τριετίες) 
ως το 2012, ο νέος μισθός διαμορφώνεται για τους μεν άγα-
μους στα 927 ευρώ και για τους έγγαμους στα 1.019 ευρώ. 
Μαζί με αυτό θα αυξηθούν συνολικά 18 επιδόματα, όπως 
πρακτικής άσκησης, μακροχρόνια ανέργων, μητέρων κ.ά.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό 
τομέα σε 12μηνη βάση περνάει τον μισθό του δημόσιου 
τομέα, καθώς διαμορφώνεται στα 831,8 ευρώ έναντι 780 
ευρώ που είναι ο εισαγωγικός μισθός για πρωτοδιοριζόμενο 
Υ.Ε. κατηγορίας. 

Η Ελλάδα από πλευράς βασικού μισθού κατατάσσεται πλέ-
ον στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 χώρες της ΕΕ που έχουν 
νομοθετημένο κατώτατο μισθό, από την 11η που βρισκόταν 
ως τώρα. Με τα 831,8 ευρώ σε 12μηνη βάση, ο ελληνικός 
κατώτατος μισθός είναι υψηλότερος από την Πορτογαλία 
(822,5 ευρώ), τη Μάλτα (792,26 ευρώ) και άλλες χώρες της 
κεντροανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολω-
νία, Κροατία, κ.ά.). 

Θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, που αποτυπώνεται 
στην αύξηση της απασχόλησης και στις περισσότερες προ-
σλήψεις από τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμε-
να χρόνια, έχουν τα μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταί-
ους 3 μήνες.

Η αρχή έγινε με  την αύξηση  του κατώτατου μισθού στα 713 
ευρώ, από 1/5/2022 κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αύξηση συνοδεύτηκε με τη μείω-
ση κατά 0,5 μονάδες στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 
ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της ψηφια-
κής κάρτας εργασίας, η οποία ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου 
σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Από τον Νοέμβριο η ψηφι-
ακή κάρτα θα «εφαρμοστεί» και σε άλλους κλάδους και σε 
έναν χρόνο από τώρα σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων 
της χώρας.

Τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση είναι ήδη σε ισχύ 
(από 1/5 η αύξηση μισθού, από 1/6/2022 η μείωση εισφο-
ρών, από 1/7/2022 η ψηφιακή κάρτα) και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση στην οι-
κονομία για το 2022, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι δείκτες 
απασχόλησης βελτιώνονται σταθερά τους τελευταίους μή-
νες και η ανεργία υποχωρεί.

Αύξηση του μισθού στα 713 ευρώ

Ο βασικός μισθός από τα 663 ευρώ που ήταν στην αρχή του 
έτους (έχοντας πάρει ήδη μια πρώτη αύξηση από τα 650 

Ντόμινο θετικών εξελίξεων με αύξηση 
κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2019 καταγρά-
φεται σταθερή μείωση της ανεργίας και παράλληλη αύξηση 
της απασχόλησης, που έφτασε πλέον να βρίσκεται σταθερά 
πάνω από 4,1 εκατ. άτομα. Οι περισσότερες προσλήψεις, δε, 
είναι με πλήρη απασχόληση και καλύτερα αμειβόμενες.

Μείωση ανεργίας στο 12,5%

Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο 
του 2010 με το 12,5% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής. Τον ίδιο μήνα  του 2021 ήταν στο 17,2%.  

Όλα τα στοιχεία και οι έρευνες στην αγορά εργασίας δεί-
χνουν ότι τα μέτρα που αποφάσισε και εφάρμοσε η κυβέρ-
νηση στα δυο και πλέον χρόνια της πανδημίας, ενισχύοντας 
τις επιχειρήσεις, ήταν στη σωστή κατεύθυνση, καθώς διέ-
σωσαν και επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις 
απασχόλησης. 

Μείωση εισφορών 0,5%

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχώρησε, όπως είχε δε-
σμευτεί στο προεκλογικό της πρόγραμμα, σε νέα μείωση 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% για την επικουρική 
ασφάλιση, δίνοντας ανάσα στις επιχειρήσεις.
Από 1ης Ιουνίου οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης μειώ-
νονται συνολικά κατά 0,5%, ήτοι κατά 0,25% για μισθωτούς 
και κατά 0,25% για τους εργοδότες και διαμορφώνονται σε 
3% και 3% αντίστοιχα (αντί 3,25% και 3,25%). 
Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, που είτε πληρώνουν υποχρεωτικά εισφορές επι-
κουρικής ασφάλισης  (μηχανικοί, δικηγόροι) είτε ακόμη και 
αν επιλέξουν να ασφαλιστούν για επικουρική σύνταξη, οι 
μηνιαίες εισφορές για τις 3 κατηγορίες επιλογής μειώθηκαν 
από 1/6/2022 σε 39 ευρώ, 47 ευρώ και 56 ευρώ, αντί 42, 51 
και 61 ευρώ που ήταν μέχρι τον Μάιο. 
Υπενθυμίζεται, όμως, ότι από 1/1/2023 ως 31/12/2024 τα 
ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για τις εισφο-
ρές των μη μισθωτών θα προσαυξάνονται με βάση το πο-

σοστό της ετήσιας αύξησης του πληθωρισμού, ενώ από την 
1/1/2025 θα αυξάνονται κατ’ έτος κατά το ποσοστό αύξησης 
των μισθών.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα έρχεται μέσα από τον νόμο Χατζηδάκη 
(νόμος 4808/2021) να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό 
των επιχειρήσεων και τα συμφέροντα των εργαζόμενων.  
Στην κάρτα εργασίας θα καταχωρούνται σε ψηφιακό αρχείο 
στοιχεία όπως:

*Ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία
*Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
*Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης 
*Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη)
*Μεταβαλλόμενη απασχόληση (ανά ημέρα και ώρες εργα-
σίας)
*Αδειες (όλων των κατηγοριών)
*Μισθός, υπερωρίες, έξτρα αμοιβές κ.ά.

Η ψηφιακή κάρτα θα είναι συνδεδεμένη με το πληροφορια-
κό σύστημα Εργάνη 2 και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρ-
μογή της έχει τα εξής στάδια: Από την 1η Ιουλίου η κάρτα 
λειτουργεί σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες και σταδιακά θα 
ενταχθούν όλοι οι κλάδοι.

Με την Ψηφιακή Κάρτα θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο 
πραγματικός χρόνος εργασίας. 

Με την ψηφιακή κάρτα η έναρξη και λήξη της εργασίας θα 
γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα Εργάνη 2 και έτσι ο 
ελεγκτής (ΣΕΠΕ) θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο 
εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί και τι 
ώρα θα πρέπει να τους βρει.

Με τις δικλείδες αυτές θα περιοριστούν φαινόμενα υποδη-
λωμένης - αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών, 
γεγονός που θα βάλει τέλος σε αθέμιτες πρακτικές και θα 
συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. 
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Διατηρείται το ανοδικό μομέντουμ των 
εξαγωγών
Παρά τις αντιξοότητες με τις οποίες λειτουργεί η παγκό-
σμια οικονομία (ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις, 
αρρυθμία στην εφοδιαστική αλυσίδα), οι ελληνικές εξαγω-
γές διατηρούν ανοδική πορεία.

Όπως έχει δηλώσει σχετικά η πρόεδρος του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη: «Γλυκόπι-
κρη γεύση αφήνουν τα στοιχεία των εξαγωγών του Μαΐου 
και αυτό γιατί διατηρείται έντονα ανοδικά το μομέντουμ 
των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων από τη μια ενώ 
από την άλλη παρατηρείται μεγάλη διεύρυνση του εμπορι-
κού ελλείμματος. Μια εξέλιξη που χτυπάει καμπανάκι για 
την ανάγκη τόνωσης της εγχώριας ανταγωνιστικής παρα-
γωγής».

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξα-
γωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελε-
τών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 
σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο 
του 2022 (σε σχέση με τον Μάιο του 2021) καταγράφο-

νται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους, με μοναδική 
εξαίρεση τον κλάδο των Λαδιών (-14,6%). Πιο συγκεκριμέ-
να, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στις υψηλές 
σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+79,3%), Βι-
ομηχανικά (+59,8%), Τρόφιμα και Ζώα ζωντανά (+29,7%) 
και Χημικά (+29,3%). Αύξηση, επίσης, εμφανίζουν οι εξα-
γωγές των κατηγοριών Μηχανήματα (+18,2%) και Διάφο-
ρα Βιομηχανικά (+46,6%) για τον Μάιο του 2022. Ακολου-
θούν οι χαμηλότερες σε αξία Πρώτες Ύλες (+40,5%) και 
τα Ποτά & Καπνός με +12,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. Στα Εμπιστευτικά Προϊόντα η αύξηση 
που καταγράφεται είναι μεν σημαντική (+27,9%), η αξία 
τους, όμως, είναι χαμηλή.

Αναλυτικότερα, μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές 
και τον μήνα Μάιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 1,54 
δισ. ευρώ ή κατά 47,6% και ανήλθαν σε 4,78 δισ. ευρώ 
έναντι 3,24 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. 
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρό-
τερη κατά 14 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλ-
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θαν στα 2,98 δισ. ευρώ από 2,23 δισ. ευρώ, δηλαδή αυ-
ξήθηκαν κατά 754 εκατ. ευρώ ή κατά 33,8%, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει η αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων 
κατά 79,3%.

Πολύ μεγάλη είναι η άνοδος που καταγράφεται στις εισα-
γωγές τον Μάιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 2,96 
δισ. ευρώ ή κατά 60,3% και ανήλθαν σε 7,87 δισ. ευρώ 
έναντι 4,91 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. 
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών 
ανήλθαν στα 5,54 δισ. ευρώ από 3,76 δισ. ευρώ, δηλαδή 
αυξήθηκαν κατά 1,77 δισ. ευρώ ή κατά 47,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό 
έλλειμμα γιγαντώθηκε τον Μάιο του 2022 κατά 1,42 δισ. 
ευρώ, ή κατά 84,7%, στα -3,09 δισ. ευρώ από -1,67 δισ. 
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοει-
δή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -2,55 δισ. 
ευρώ από -1,53 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά -1,02 δισ. ευρώ 
ή κατά 66,4%.

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών με την οποία «έκλεισε» το 
2021 (29,5%) συνεχίζεται και διευρύνεται και κατά τη δι-
άρκεια των πέντε πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Συ-
γκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρί-
ου-Μαΐου αυξάνονται κατά 5,32 δισ. ευρώ ή κατά 34,9% 

και ανήλθαν σε 20,53 δισ. ευρώ από 15,22 δισ. ευρώ.
Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι 
παρά την πανδημία με τις επιπτώσεις της και τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, οι εξαγωγές για το πεντάμηνο Ιανουαρί-
ου-Μαΐου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2021, στα 14 
δισ. ευρώ από 11,3 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 
2,69 δισ. ευρώ ή κατά 23,8%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοει-
δών) στο πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2022 αυξήθηκαν 
σημαντικά – κατά 11,77 δισ. ευρώ ή κατά 50,1%, με τη 
συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,24 δισ. ευρώ 
έναντι 23,48 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 
2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν στα 24,75 δισ. ευρώ από 18,21 δισ. ευρώ, δη-
λαδή κατά 6,54 δισ. ευρώ ή κατά 35,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2022 αυξήθηκε κατά 6,44 
δισ. ευρώ ή κατά 77,9%, στα -14,70 δισ. ευρώ από -8,26 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -10,76 
δισ. ευρώ από -6,91 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,85 δισ. 
ευρώ ή κατά -55,7%.



Ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα έσοδα 
Τουρισμός:

Ένα ακόμη ρεκόρ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η παγκόσμια οικονομία, πάει να “σπάσει” φέτος η τουριστι-
κή “βιομηχανία” της χώρας. Με βάση τις πρώτες εκτιμή-
σεις από τη Eurobank, τα άμεσα έσοδα από τον τουρισμό 
θα ξεπεράσουν φέτος τα 15 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι ταξιδιω-
τικές εισπράξεις θα είναι υψηλότερες κατά 50% σε σχέση 
με το 2021, όπου είχαν διαμορφωθεί στα 10,5 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143,2% σε σύγκριση με το 
2020. Αλλά χαμηλότερες από το υψηλό των 18,1 δισ. ευρώ 
που είχε πετύχει ο βασικός πυλώνας της εθνικής οικονομί-
ας το 2019. Σημειώνεται πως η συνεισφορά του ελληνικού 
τουρισμού στην απασχόληση είναι στο 20,2%, ενώ η συ-
νεισφορά στο ΑΕΠ στο 19%.

Η εκτίμηση της Eurobank για φέτος κάνει λόγο για ταξιδι-
ωτικές αφίξεις 20,7 εκατομμυρίων, σημαντικά αυξημένες 
σε σχέση με τα 14,7 εκατομμύρια του 2021 αλλά χαμηλό-
τερα των 34 εκατομμυρίων που ήταν ο συνολικός αριθμός 
των αφίξεων, μαζί με την κρουαζιέρα, το 2019. H Εurobank 
υπολογίζει υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη φέτος, σε 
συνέχεια και της αύξησης που καταγράφηκε μέσα στην 
πανδημία. 

Πάντως, τόσο το 2021 και όπως φαίνεται και φέτος, η 
Μέση Δαπάνη ανά ταξίδι κινείται πολύ υψηλότερα από τα 
προ πανδημίας επίπεδα. Πέρυσι, για πρώτη φορά μετά από 

χρόνια, η Μέση Δαπάνη ανά ταξίδι από τους επισκέπτες 
της χώρας αυξήθηκε σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδος, πέρυσι καταγράφηκε αύξηση 
18,1%, φθάνοντας το 2021 τα 688,9 ευρώ από τα 583,2 
ευρώ του 2020.

Οι φετινές ισχυρές προσδοκώμενες επιδόσεις του ελλη-
νικού τουρισμού έχουν ενισχύσει και τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των ξένων αεροπορικών για την Ελλάδα, με αποτέ-
λεσμα η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα, που διο-
χετεύεται, ως επί το πλείστον, προς τα νησιά, να είναι υψη-
λότερη κατά 7% έως 10%. Ενδεικτικά, η Air Canada έχει 
επαναφέρει, από τα τέλη Μαρτίου, τη σύνδεση της Αθήνας 
με το Τορόντο, διαθέτοντας 300 χιλ. θέσεις. Η, βρετανικών 
συμφερόντων, αεροπορική Jet2.com και το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο Jet2holidays προσφέρουν 1,1 εκατ. θέσεις, 
αριθμός αυξημένος κατά 86% έναντι του 2019. Η ισπανική 
Volotea προσφέρει φέτος περισσότερες από 560.000 θέ-
σεις (από 518.000 το 2019) στα 14 δρομολόγιά της από/
προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν από 
2 Απριλίου. Η χαμηλού κόστους αεροπορική θα εκτελεί 
πτήσεις από και προς Μπιλμπάο, Μπορντό, Νάντη και Το-
ρίνο.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση 
και αύξηση του αποτυπώματος του ελληνικού τουριστικού 
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προϊόντος στη συνείδηση των διεθνών ταξιδιωτών αποτε-
λεί η μετάβαση του τουριστικού κλάδου σε ένα πιο βιώσι-
μο και φιλικό προς το περιβάλλον αναπτυξιακό μοντέλο. 
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογα-
ριασμό της Google και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες ξενοδοχείου θε-
ωρούν την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας κρίσιμη για 
το μέλλον της επιχείρησής τους, με το 79% να εκφράζει 
το ενδιαφέρον του για την απόκτηση πιστοποίησης βιωσι-
μότητας. Ωστόσο, μόλις το 41% θεωρεί ικανοποιητικό το 
επίπεδο των γνώσεών του σχετικά με τις πρακτικές βιωσι-
μότητας. 

Τι θέλουν οι τουρίστες

Tο ισχυρό brand του ελληνικού προϊόντος επιβεβαιώνε-
ται και από τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα «Tάσεις και 
προτιμήσεις για διεθνή ταξίδια στις αγορές της Ελλάδας σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ», που διενήργησε η Censuswide για λο-
γαριασμό του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Η έρευνα έδειξε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ δημοφιλής 
προορισμός, αφού βρίσκεται στο top-10 των ευρωπαϊκών 
προορισμών των υπό εξέταση αγορών. Η καλύτερη θέση 
της Ελλάδας είναι η 2η στην ιταλική αγορά, ενώ είναι 3η 
στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και 
της Γαλλίας και 5η σε αυτήν της Αυστρίας.
Η επιθυμία για διακοπές είναι μεγάλη, ενώ όσοι σχεδιά-
ζουν να ταξιδέψουν αυτή τη σεζόν είναι διατεθειμένοι 
να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη σε σχέση με τις 
προ- Covid χρονιές, σύμφωνα με έρευνα της «American 
Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report”. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα, ο κόσμος είναι πια έτοιμος να 
ταξιδέψει. 
Συγκεκριμένα 

• Το 74% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι είναι πρόθυμοι 
να κάνουν κράτηση για ένα ταξίδι για το 2022, ακόμα κι αν 
χρειαστεί να το ακυρώσουν ή να το τροποποιήσουν αργό-
τερα. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο από 56% πέρυσι.
• Οι δαπάνες για ταξίδια ξεπερνούν τα επίπεδα πριν από 
την πανδημία: Το 86% των καταναλωτών αναμένει να ξο-
δέψει περισσότερα ή τα ίδια σε ταξίδια το 2022 σε σύγκρι-
ση με ένα τυπικό έτος πριν από την πανδημία. 
• Οι τουρίστες θέλουν να ταξιδεύουν πιο συχνά: Το 62% 
των ερωτηθέντων σχεδιάζει να κάνει 2-4 ταξίδια το 2022 
και το 76% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι σχεδιάζει να 
ταξιδέψει περισσότερο με την οικογένειά του το 2022 από 
ό,τι το 2021.
• Οι τουρίστες αναζητούν προορισμούς που δίνουν προ-
τεραιότητα στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων: Το 

81% των ερωτηθέντων θέλει να επισκεφτεί προορισμούς 
όπου μπορούν να βυθιστούν στην τοπική κουλτούρα και 
θέλουν τα χρήματα που ξοδεύουν ταξιδεύοντας να επι-
στρέψουν στην τοπική κοινότητα.
• Οι ονειρεμένοι προορισμοί γίνονται πραγματικότητα: Το 
55% των ερωτηθέντων θέλει να κάνει κράτηση για διακο-
πές μια φορά στη ζωή του φέτος. Ιδιαίτερα ισχύει για τους 
Millennials (67%) και Gen Z (65%).
• Το 56% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απέφυγε να ταξι-
δέψει για μεγάλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις πέρυσι, αλλά 
έχει σχέδια να επιστρέψει σε αυτού του είδους τις εκδηλώ-
σεις φέτος.

Οι πέντε προκλήσεις

Σε αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, ο τουριστι-
κός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, 
σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, αναπληρωτή 
διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, 5 είναι βασικές διαστάσεις που επιδρούν επάνω στον 
τουρισμό.

1. Αλλαγή του τουριστικού προτύπου: Αν η Ελλάδα κατα-
φέρει να αλλάξει το μίγμα του τελικού προϊόντος που προ-
σφέρει, τότε θα υπάρξουν πολύ θετικές επιπτώσεις.
2. Οικοσύστημα: Η αναβάθμιση του προϊόντος μέσα από 
ένα πολυσχιδές πλέγμα με προσωποιημένες υπηρεσίες για 
τις επιχειρήσεις, εξατομικευμένες εμπειρίες για τους πελά-
τες αποτελεί μία πρόκληση που αν απαντηθεί θα αποφέρει 
σπουδαία αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια
3. Ψηφιακή μετάβαση: Καθώς η τεχνολογία καταρρίπτει 
τα φυσικά σύνορα στις αγορές, παρέχει απεριόριστες δυ-
νατότητες για όσους έχουν τα αντανακλαστικά να τη χρη-
σιμοποιήσουν προς όφελός τους για να βελτιώσουν την 
τουριστική εμπειρία, να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά οικοσυ-
στήματα και τα δεδομένα των πελατών τους για να αυξή-
σουν την αποδοτικότητά τους και τέλος να ενισχύσουν το 
αίσθημα προστασίας και ασφάλειας για τον πελάτη, που 
είναι πλέον επιτακτικά.
4. Βιωσιμότητα: Η απαίτηση για βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες 
τις διαστάσεις (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτι-
σμός) αποτελεί εθνική πρόκληση, διότι εδώ δεν κρίνεται 
μόνο η μεμονωμένη μονάδα αλλά όλο το τοπικό και εθνικό 
οικοσύστημα. 
5. Ανθρώπινο δυναμικό: Είναι αναγκαία η ενίσχυση της πι-
στοποίησης και της επαγγελματικής κατάρτισης σε όλο το 
φάσμα της τουριστικής αλυσίδας αξίας, καθώς και η συμ-
βουλευτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
θέματα εξωστρέφειας, προώθησης της καινοτομίας, προ-
ώθησης και προβολής, πελατειακής στόχευσης.
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O νέος νόμος 
για τις ΑΠΕ

Του Κώστα Βουτσαδάκη

Η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων 
ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα είναι ο βασι-
κός στόχος του νέου νόμου για τις ΑΠΕ, που ψηφίστηκε τον 
Ιούνιο από τη Βουλή. Το τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλ-
θει σε 25 γιγαβάτ (GW), από 8,62 GW που είναι σήμερα, 
η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 
(επιπλέον των υδροηλεκτρικών) και η αύξηση της χωρη-
τικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη 
περισσότερων μονάδων ΑΠΕ και την προώθηση του ενερ-
γειακού συμψηφισμού. Για την υλοποίηση νέων επενδύσε-
ων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 12 GW εκτιμάται ότι θα 
χρειαστούν επενδύσεις 10 δισ. ευρώ.  

Οι κύριες παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου είναι:

• Αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκα-
τάσταση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας.
• Εισαγωγή προβλέψεων σχετικά με την αδειοδότηση 
σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, που είτε έχουν τη δυ-
νατότητα να απορροφούν ενέργεια από το σύστημα μετα-
φοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όχι.
• Μεταβατικές διατάξεις για τη συμμόρφωση των υφιστά-
μενων αδειών και εκκρεμών αιτήσεων για την αδειοδότη-
ση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με το νέο 
πλαίσιο.

Η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας θα επιτευχθεί 
με την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των σχετικών δια-
δικασιών, καθώς πλέον όλες οι ενέργειες για την απόκτη-
ση αδειών θα διενεργούνται ψηφιακά. Τα δικαιολογητικά 
που θα απαιτείται να καταθέτουν οι επενδυτές μειώνονται 
δραστικά (από 91 σε 54), διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν 
σειριακές πλέον γίνονται παράλληλες, μειώνοντας σημα-
ντικά τους χρόνους υλοποίησης, ενώ και τα στάδια της 
αδειοδοτικής διαδικασίας μειώνονται σε 5 από 7. Επίσης, 
δημιουργείται Υπηρεσία μιας Στάσης στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρακολουθεί και θα 
εποπτεύει όλη την αδειοδοτική διαδικασία, από τη λήψη 
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της πρώτης άδειας (Βεβαίωση παραγωγού), μέχρι και τη 
λειτουργία του έργου (Άδεια Λειτουργίας). Προβλέπεται 
η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που θα διαλει-
τουργεί με όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα και 
τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αδειοδοτικών φορέ-
ων. Δηλαδή με τη ΡΑΕ, τις Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις, 
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Διαχειριστές Συστή-
ματος και Δικτύου, και τον ΔΑΠΕΕΠ. 

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ενώ το νομο-
σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα απλούστευσης και για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, όπου εντοπίζονται τα μεγα-
λύτερα προβλήματα και ο καθυστερήσεις.

Για τα δίκτυα προβλέπεται ότι σε 45 ημέρες από την ψήφιση 
του σχεδίου νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα υπολογίσει τα διαθέσιμα 
περιθώρια ισχύος όλων των υποσταθμών στο δίκτυο δια-
νομής. Για τους υποσταθμούς όπου τα περιθώρια είναι έως 
10 MW, τότε αυτά διατίθενται αποκλειστικά για αυτοπαρα-
γωγή, ενεργειακό συμψηφισμό και πρόγραμμα φωτοβολ-
ταϊκών στις στέγες. 

Τα νέα περιθώρια κατανέμονται ως εξής:

• Νοικοκυριά - 30%
• Αγρότες - 30%
• Βιομηχανία και μεταποίηση - 30%
• Ανεξάρτητοι παραγωγοί - 10%
Για τους υποσταθμούς όπου τα νέα περιθώρια υπερβαί-
νουν τα 10 MW, η πλεονάζουσα ισχύς άνω των 10 ΜW 
κατανέμεται ως εξής:
• Σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στις παραπάνω τέσσερις 
κατηγορίες (νοικοκυριά, αγρότες, βιομηχανία και μεταποί-
ηση, ανεξάρτητοι παραγωγοί). 
• Σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για την εγκατάσταση λοι-
πών σταθμών ΑΠΕ. 

Ως προς την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστή-
ματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Έργα αμιγούς αποθήκευσης, δηλαδή μεμονωμένοι 

σταθμοί αποθήκευσης, για τα οποία η άδεια αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας θα χορηγείται κατ’ αναλογία με τις 
απαιτήσεις που υφίστανται για τα Ειδικά Έργα ΑΠΕ.
2. Έργα αποθήκευσης που συνδυάζονται με σταθμούς 
ΑΠΕ.
Ειδικότερα, στην περίπτωση έργων αποθήκευσης που συν-
δυάζονται με σταθμούς ΑΠΕ,  ο σταθμός αποθήκευσης θα 
λειτουργεί είτε μόνο υποστηρικτικά του σταθμού ΑΠΕ (η 
αποθήκη είναι πίσω από τον σταθμό ΑΠΕ - κατάντη του με-
τρητή) και δε θα απορροφά ενέργεια από το δίκτυο, οπότε 
και θα λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού όπως τα συνήθη 
έργα ΑΠΕ και θα έχει δυνατότητα να λάβει λειτουργική 
ενίσχυση. Είτε θα μπορεί να απορροφά ενέργεια από το 
δίκτυο, οπότε και θα λαμβάνει Βεβαίωση Παραγωγού Ει-
δικών Έργων ΑΠΕ χωρίς να έχει τη δυνατότητα να λάβει 
λειτουργική ενίσχυση.  

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, τα νέα έργα ΑΠΕ και τα συστή-
ματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλουν στη 
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, στην ενί-
σχυση της επάρκειας ισχύος και της ενεργειακής ανταγω-
νιστικότητας και στην αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-
γής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Έτσι, η επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ θα οδηγήσει σε 
αποκλιμάκωση του κόστους ενέργειας, καθώς η παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο είναι 
πολύ φθηνότερη σε σύγκριση με την παραγωγή από ορυ-
κτά καύσιμα. 

Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνεται εξάλλου η ρύθμιση για την 
επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, καθώς και η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής 
των τιμολογίων ρεύματος με στόχο την επιστροφή των τι-
μών του ρεύματος στο επίπεδο του φθινοπώρου.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέρ-
γειας θα αποζημιώνονται με διοικητικά οριζόμενες τιμές, 
ενώ ο έκτακτος μηχανισμός θα εφαρμοστεί για διάστημα 
ενός έτους. Η διαφορά ανάμεσα στις ανώτατες τιμές και 
εκείνες που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο θα μετα-
φέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τη χρημα-
τοδότηση της μείωσης των τιμολογίων.
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ΕΤΕ: Το 56% των βιομηχανικών ΜμΕ 
υλοποιούν δράσεις πράσινης μετάβασης

Το 84% των βιομηχανικών ΜμΕ αναμένεται να υλοποιή-
σει σχέδια για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία μέσα 
στην επόμενη τριετία, με ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 
9% να παραμένει αδιάφορο, σύμφωνα με έρευνα της Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ).

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, με ρα-
γδαία αύξηση τιμών φυσικού αερίου και σημαντικά ζητήμα-
τα ενεργειακής ασφάλειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου 
στην Ουκρανία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για υψηλό-
τερη ενεργειακή αυτονομία, επιταχύνοντας ουσιαστικά την 
ήδη προγραμματισμένη πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. 
Σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο ανακύπτουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τον ενεργοβόρο 
κλάδο βιομηχανίας, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε 
προσαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων και μέτρα περιορι-
σμού του κόστους ενέργειας, ώστε να παραμείνουν αντα-
γωνιστικές στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. 
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα αυτών των εξελίξεων, η 
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ πραγματοποί-
ησε έρευνα πεδίου σε 200 ΜμΕ του κλάδου βιομηχανίας, 
ώστε να χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες «πράσινες» δρά-
σεις των επιχειρήσεων καθώς και να διερευνήσει το βαθμό 
ετοιμότητάς τους για την επόμενη μέρα.

Βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, οι καταιγιστικές εξελίξεις φαί-
νεται να έχουν αφυπνίσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανα-
γνωρίζουν την κρισιμότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις 
της κλιματικής αλλαγής και των ευρύτερων εξελίξεων 
στον ενεργειακό τομέα, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 
κλάδου παράλληλα να δηλώνει γνώση των σχετικών πρω-
τοβουλιών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι ΜμΕ είτε έχουν προχωρήσει είτε προγραμματί-
ζουν ενέργειες προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

• Πράσινη μετάβαση: Σε αυτόν τον (περισσότερο απαιτητι-
κό) τομέα, εντοπίζεται υψηλότερος βαθμός εκτεθειμένων 
ΜμΕ, οι οποίες ξεπερνούν το 1/3 του τομέα. Ειδικότερα, 
ενώ σχεδόν 91% του τομέα αναγνωρίζει οφέλη στην πρά-
σινη μετάβαση (π.χ. περιβαλλοντικά κριτήρια, πράσινη 
χρηματοδότηση), μόνο το 56% έχει υλοποιήσει σχετικές 
δράσεις (κυρίως μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος). 
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη αναγκαιότητα να 
προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, οι ΜμΕ ήδη σχεδιά-
ζουν περαιτέρω δράσεις, με την έμφαση πλέον να μετατο-
πίζεται στη χρήση πράσινης ενέργειας. Υπό αυτά τα δεδο-
μένα επενδυτικών σχεδίων, το ποσοστό των εκτεθειμένων 
ΜμΕ σε κινδύνους πράσινης μετάβασης εκτιμάται ότι θα 
περιοριστεί από 35% σήμερα σε 7% την επόμενη τριετία.

• Κάλυψη από φυσικές καταστροφές: Βάσει της έρευνας, 
το 64% του τομέα έχει προχωρήσει σε κάποιας μορφής 
ασφάλιση έναντι των εν λόγω κινδύνων. Καθώς περίπου 
το 1/5 δε θεωρεί ότι είναι ευάλωτο σε ακραίες κλιματολο-
γικές συνθήκες και καταστροφές, εκτεθειμένο φαίνεται να 
παραμένει το 17% του τομέα – κενό το οποίο αναμένεται 
να περιοριστεί στο 11% κατά την επόμενη τριετία (βάσει 
προγραμματισμένων δράσεων των επιχειρήσεων).

Καθοριστικός παράγοντας στην πορεία πράσινου μετασχη-
ματισμού (και στην κάλυψη των παραπάνω κενών) είναι η 
χρηματοδότηση, με άνω των 2/3 των βιομηχανικών ΜμΕ να 
επιθυμεί να κάνει χρήση σχετικών προγραμμάτων (όπως 
αξιοποίηση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ). Ειδικό-
τερα, το ½ αυτών σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις όπως 
κατασκευή νέων πράσινων εγκαταστάσεων, ενώ το υπό-
λοιπο ½ αναμένεται να περιοριστεί σε ηπιότερες πράσινες 
παρεμβάσεις όπως ενεργειακή αναβάθμιση (πρόγραμμα 
«εξοικονομώ») και οικολογική διαχείριση αποβλήτων. 

T%: ;-%: </6/=",%>?9%



58

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

//  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Της Νικολέτας Μακρή

Θεατρικός Aύγουστος στην Αθήνα
Ενδιαφέρουσες επιλογές με αξιόλογες θεατρικές παρα-
στάσεις προσφέρει ο Αύγουστος για όσους προτιμήσουν 
να μείνουν στην Αθήνα ή να κάνουν τα κατάλληλα διαλείμ-
ματα στις διακοπές τους για να απολαύσουν καλοκαιρινό 
θέατρο.

Δευτέρα 1 Αυγούστου
«Εκκλησιάζουσες - Η λαϊκή οπερέτα» στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η εξαιρετικά αιχμηρή και άκρως επίκαιρη κωμωδία του 
Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες – Η λαϊκή οπερέτα», η 
οποία αποτελεί συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρό-
λου Κουν και της ΕΛΣ.

Η παράσταση, σε μετάφραση, λιμπρέτο και μουσική Σταμά-
τη Κραουνάκη και σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, θα 
παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 

Σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής και κοινωνικής παρακ-
μής, οι γυναίκες με αρχηγό την Πραξαγόρα (Σοφία Φι-
λιππίδου) μεταμφιέζονται σε άνδρες και καταφέρνουν να 
πάρουν την εξουσία προτείνοντας ένα νέο καθεστώς κοι-
νοκτημοσύνης. Το επαναστατικό σχέδιο της Πραξαγόρας 
μοιάζει στη θεωρία ιδανικό, στην πράξη όμως θα αποδει-
χτεί ουτοπικό…
Η παράσταση, με πολύ χιούμορ και μέσα από τον μουσικό 

πάντα κώδικα, θίγει τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα 
που συνεχίζουν να μας απασχολούν από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα: Τι σημαίνει δημοκρατία; Γιατί η εξουσία δια-
φθείρει; Είναι δυνατόν να κυβερνηθεί ένας τόπος με δικαι-
οσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους;

Τετάρτη 3 Αυγούστου
«Μήδεια» του Μποστ στο Αττικό Άλσος 

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα έρ-
γο-σταθμό της νεοελληνικής δραματουργίας, σε σκηνο-
θεσία Γιάννη Καλαβριανού. Γραμμένη το 1993 σε δεκα-
πεντασύλλαβο, η «Μήδεια» του Μέντη Μποσταντζόγλου 
ή Μποστ είναι μια εκρηκτική κωμωδία για τη σύγχρονη 
πραγματικότητα αυτής της χώρας. Οι ήρωες του έργου 
ανησυχούν για τον πληθωρισμό και την ανεργία, τη λιτό-
τητα και τη δημόσια διαφθορά, τα δάνεια και τα επιδόματα, 
καθυστερούν στα ραντεβού τους γιατί πέφτουν πάνω σε 
πορείες, και λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά –αρκεί, βέβαια, 
να μη χρειαστεί να τα διαβάσουν. Στον κόσμο του Μποστ 
συνυπάρχουν αναπάντεχα και αρμονικά η Μήδεια, η Αντι-
γόνη, ένας Ψαράς, ο Ιάσονας, μια Καλόγρια, ο Οιδίποδας, 
ο Ευριπίδης και ένας αλλόκοτος Χορός, κατορθώνοντας 
να διαλύσουν κάθε μας βεβαιότητα, «να επικρίνουν τους 
επικριτάς, να προβληματίσουν τους κριτάς και να ελευθε-
ρώσουν τους θεατάς».
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Πέμπτη 25 Αυγούστου
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη στα Βριλήσσια
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βριλησσίων 2022

Η μετάφραση είναι του Στρατή Πασχάλη και η σκηνοθεσία 
του Γιώργου Λύρα. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Κίτσου και 
ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, στους ρόλους της Ηλέκτρας 
και του Ορέστη αντίστοιχα. Στον ρόλο του Παιδαγωγού ο 
Γιώργος Κωνσταντίνου. Η «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη είναι 
ένα πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας 
εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότη-
τες. Ο ποιητής δε διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη 
δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν 
κόσμο ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά 
ζητήματα πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύ-
νης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή 
του μύθου, μια τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα 
έργο βαθιά, συγκλονιστικά ανθρώπινο.

Παρασκευή  27 Αυγούστου
«Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου στο Χαλάνδρι 
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022

Το Θέατρο Πορεία σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης 
παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχή καλοκαιρινή περίοδο 
τον «Προμηθέα Δεσμώτη», του Αισχύλου, σε μετάφραση 
Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Στον ρόλο 
του Προμηθέα ο Γιάννης Στάνκογλου Στην τραγωδία, ο Αι-
σχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου 

στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα του 
«ανελέητου» Διός. Πρόκειται για μία σπαρακτική επίκληση 
του πάσχοντος θεού για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενι-
αία, με συνεχή κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για 
τον άνθρωπο. Ένας ασταμάτητος αγώνα κατά της δύναμης 
της εξουσίας…

Τρίτη 30 Αυγούστου 
«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη στο Βεάκειο 
Θέατρο 
Στo πλαίσιo των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2022 στο 
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Μπέζου ο οποίος έχει τον 
ρόλο του Μνησίλοχου. Στον ρόλο του Ευριπίδη ο Βλαδίμη-
ρος Κυριακίδης.

Οι «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη είναι ένα από 
τα τρία έργα γυναικών του ποιητή, μαζί με τις «Εκκλησι-
άζουσες» και τη «Λυσιστράτη». Μία προσπάθεια του Αρι-
στοφάνη να παρωδήσει τον μεγάλο Ευριπίδη, με βάση τη 
συμπεριφορά των Αθηναίων γυναικών στη διάρκεια μιας 
μεγάλης μυστικιστικής γιορτής αποκλειστικά γυναικείας, τα 
Θεσμοφόρια. Ο αριστοφανικός λόγος, πάντα επίκαιρος και 
ηθογραφικός, μας θυμίζει ότι, ενώ έχουμε προοδεύσει σε 
διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως 
κοινωνικά και πολιτικά όντα υστερούμε ακόμα και σήμερα 
και αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στο σημαντικό κεί-
μενό του.

Photo Credits ΕΛΣ
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To τρίτο κεφάλαιο του νέου αναπτυξιακού νόμου 
4887/2022 (ΦΕΚ A’ 16/04.02.2022), με τον τίτλο «Αναπτυ-
ξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», αναφέρεται στα 
είδη και στα ποσοστά των ενισχύσεων.

Το άρθρο 11 περί των εντάσεων και των υψών ενισχύσε-
ων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ορίζει τα ακόλουθα: 
1. Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυό-
μενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία 
παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις 
ορίζονται στο Παράρτημα Β΄.

Το Παράρτημα Β΄ περιλαμβάνει τις δαπάνες που μπορούν 
να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές 
ενισχύσεις. Αυτές ορίζονται ως εξής:  

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε 
μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια 

νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηρι-
ότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές 
δαπάνες της επιχείρησης. Η ένταση της ενίσχυσης των δα-
πανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυ-
τών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε 
τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενή-
ντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.). Οι 
δαπάνες εκκίνησης αφορούν σε επενδυτικά σχέδια υπό 
ίδρυση ή νεοσύστατων μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων. Οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις 
εκατό (20%) του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 
ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται. 

ΟΔΗΓΟΣ
Του Σταύρου Βαρδαλά

Πεδίο εφαρμογής και ποσοστά ενισχύ-
σεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
(Μέρος Γ΄)

//  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 Γ.Α.Κ.). 
Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης 
πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κα-
τηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στον Γ.Α.Κ.: βιομηχανική 
έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. Οι 
επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και 
ανάπτυξης αφορούν σε συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας 
και ανάπτυξης και είναι οι εξής: α) Δαπάνες προσωπικού: 
ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, 
εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο, β) δαπά-
νες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο 
χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργα-
να και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται 
μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρ-
κεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά 
αποδεκτές λογιστικές αρχές, γ) δαπάνες για έρευνα επί 
συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο, δ) 
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και 
συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έρ-
γου,  ε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.
Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών 
ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) για 
βιομηχανική έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για 
πειραματική ανάπτυξη και πενήντα τοις εκατό (50%) για 
μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβά-
νει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.  
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις 
εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους πε-
ριφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσί-
ων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.). Αυτές 
εξειδικεύονται ως ακολούθως: α. Δαπάνες για την από-
κτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, β. 
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το 
οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και και-
νοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από 
μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργη-
θεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν 
αντικαθιστά άλλο προσωπικό (ως «απόσπαση» θεωρείται 
η προσωρινή απασχόληση προσωπικού από τη δικαιούχο 
ενίσχυσης με δικαίωμα του προσωπικού να επιστρέψει 

στον προηγούμενο εργοδότη του), γ. δαπάνες για συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της 
μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και 
της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς 
και της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέ-
χουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως παροχή χώρων 
γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας 
αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκι-
μών και πιστοποίησης, με σκοπό την ανάπτυξη αποτελε-
σματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών στον 
τομέα της καινοτομίας.  Η ένταση της ενίσχυσης των δαπα-
νών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.  
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις 
εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους πε-
ριφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσί-
ων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για 
ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.). Οι δαπά-
νες αυτές εξειδικεύονται ως ακολούθως: α. Δαπάνες προ-
σωπικού, β. δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γη-
πέδων, για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται και με τον όρο ότι 
χρησιμοποιούνται για το έργο, γ. δαπάνες για γνώσεις και 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν, ή ελήφθησαν 
με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση 
της αρχής των ίσων αποστάσεων, δ. πρόσθετα γενικά έξο-
δα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομέ-
νου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων 
που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Οι ενι-
σχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται μόνο εφόσον 
αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται πραγματικά με ΜμΕ 
(ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχει-
ριστικών δομών, παροχή κοινών υπηρεσιών ή υπηρεσι-
ών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, συντονισμένες 
δραστηριότητες, όπως η έρευνα, η εμπορία, η υποστήριξη 
δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών, η βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της επικοινωνίας, η χρήση κοινών 
μέσων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
των εμπορικών συναλλαγών με ΜμΕ), όσον αφορά στην 
ενισχυόμενη δραστηριότητα και οι συνεργαζόμενες ΜμΕ 
καταβάλλουν, βάσει παραστατικών, το τριάντα τοις εκατό 
(30%) των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατ` ελάχιστον. 
Ως πραγματική ορίζεται η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσε-
ων από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι ΜμΕ και καμία 
μεμονωμένη επιχείρηση δε φέρει άνω του εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών.
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